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Predhovor 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,  

 

schopnosť štatisticky myslieť je v súčasnosti veľmi dôležitou kompe-

tenciou nielen v rámci sociálnych a pedagogických vedných odborov. Štatistika 

je súčasťou vedeckej metodológie sociálnych a pedagogických vied a je významná 

v rámci kreovania, realizovania, vyhodnocovania a interpretovania vedeckej 

práce. Číslo časopisu Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, ktoré máte 

k dispozícii, je výsledkom spolupráce kolegov z viacerých univerzít zo Slovenska 

a Čiech.  

Spoločným menovateľom väčšiny uverejnených príspevkov je aplikácia 

štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume. V časopise sa tak 

môžeme stretnúť s príspevkami, ktoré sa venujú metodologickým alebo 

štatistickým postupom a takisto s príspevkami, ktoré jednotlivé štatistické 

postupy využívajú. Nájdete príspevok mapujúci realizované výskumy zamerané 

na rizikové a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl, 

príspevok popisujúci využitie komparatívnej analýzy dát a jej využitie 

v sociálnom výskume, a ďalšie príspevky obsahujúce využitie samotných 

štatistických metód pri spracovaní vlastných autorských dát, ale aj dát 

pochádzajúcich z externých databáz.  

Verím, že predkladané číslo časopisu bude pre Vás inšpiratívne pri 

realizácii vlastných pedagogických alebo sociálnych výskumov. 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
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Preface 

Dear colleagues, 

 

the ability to think statistically is currently a very important competence 

not only within social and pedagogical disciplines. Statistics is a part of the 

scientific methodology of social and pedagogical sciences, and it is important 

in the creation, implementation, evaluation and interpretation of scientific 

works. The issue of the journal “Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae”, 

which is now available to you, is the result of cooperation between colleagues 

from several universities in Slovakia and the Czech Republic. 

The common denominator of most of the published contributions is 

the application of statistical methods in social and pedagogical research. In the 

journal we can meet with contributions that deal with methodological or 

statistical procedures, as well as with contributions that use individual statistical 

procedures. You will find the paper mapping the research focused on risky and 

problematic behaviour of primary and secondary school students, the paper 

describing the usage of comparative data analysis and its application in social 

research, and other articles containing the use of statistical methods in processing 

not only their own data, but also data from external databases. 

I believe that the submitted issue of the journal will be inspiring for 

you in carrying out your own pedagogical or social research. 

PhDr. Angela Almašiová, PhD. 
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Výskum rizikového a problémového správania žiakov 

základných a stredných škôl 

Research of Pupils´ Risky and Problem Behaviour 

at Primary and Secondary Schools 

Ingrid Emmerová 

Abstract 

The increase of socio-pathological phenomena in adults in Slovakia 

manifested itself also in the increase of risky and problem behaviour in 

children and youth.  The scale of risky or problem behaviour is broad 

and it is constantly changing. The reality of school practice is illustrated 

by the results of researches carried out among pupils, teachers and 

prevention workers. Creation of safe school environment, elimination 

of undesired behaviour, including risky and problem behaviour is the 

current task of schools. The author deals with the current situation of 

pupil´s risky and problem behaviour at primary and secondary schools. 

She presents the selected results of researches in the Slovak Republic. 

Keywords: Pupils´ risky behaviour. Pupils´ problem behaviour. Research. 

Úvod 

Škála problémového či rizikového správania žiakov je široké (od 

drobných prehreškov cez porušovanie školského poriadku až po závažné 

sociálnopatologické javy) a neustále sa mení. Realitu školskej praxe približujú 

výsledky výskumov najmä u učiteľov a žiakov, tiež realizátorov prevencie, 

ako aj rodičov žiakov. 

Učitelia základných a stredných škôl poukazujú na nárast problémového 

či rizikového správania u svojich žiakov a problémy sich nedisciplinovanosťou. 

V školách riešia stále viac výchovných problémov, autorita učiteľa klesá, 

u žiakov sa objavuje rôznorodá paleta problémového správania. K príčinám 

nárastu problémového správania žiakov možno zaradiť aj celkový pokles 

morálky v spoločnosti, nárast konzumného spôsobu života, preferovanie 

ekonomických záujmov pred sociálnymi záujmami či morálkou.  

Nevhodné správanie žiakov je v súčasnosti často diskutovanou témou. 

Spektrum problémového či rizikového správania žiakov je široké a neustále sa 

mení. Okrem oficiálnych štatistických údajov z rôznych zdrojov (napr. 

výkazy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, štatistické ročenky Národného 

centra zdravotníckych informácií, štatistika kriminality Ministerstva vnútra 
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SR, ročenky Ministerstva spravodlivosti SR a pod.) sú dôležitým zdrojom 

informácií školské výskumy.  

Závažným problémom sa v súčasnosti stáva nárast agresívneho 

správania žiakov a jeho výskyt u stále mladších žiakov (Saracho, O. N., 

2017). V súčasnej školskej praxi nie je ojedinelé ani agresívne správanie 

žiakov voči učiteľom, na túto skutočnosť poukazujú viacerí autori (Bellová, 

S., Siváková, G., Tišťanová, K., 2019, Espelage, D., Anderman, E. M., 

Brown, V. E., Jones, A., Lane, K. L., McMahon, S. D., Reddy, L. A., 

Reynolds, C. R., 2013, Garrett, L., 2014,  Kauppi, T., Pörhölä, M., 2012, 

Kopecký, K., Szotkowski, R., 2017, Niklová, M., Šajgalová, M., 2016, a i.).  

Záškoláctvo predstavuje závažný sociálno-výchovný problém, ktorý 

sa dotýka snáď každej školy. Jeho prevencia je veľmi dôležitá, pretože 

záškoláctvo môže mať úzku súvislosť s ďalšími negatívnymi javmi závažnejšieho 

charakteru. Predpokladom účinného riešenia a samozrejme aj predchádzania – 

prevencie záškoláctva je poznanie jeho príčin.  

Pre súčasnú situáciu je tiež typické, že sa rozširujú nové negatívne 

javy spojené s médiami a informačnými technológiami. Ich používanie prinieslo 

okrem mnohých výhod aj viaceré riziká či hrozby, osobitne pre deti a mládež. 

Rozšírené a najmä nebezpečné je kyberšikanovanie. Problematike 

kyberšikanovania (z aspektu jeho výskytu, foriem, príčin, ale aj prevencie 

a riešenia) je v teoreticko – empirickej rovine venovaná pozornosť už niekoľko 

rokov na Slovensku i v zahraničí. Výskumy ohľadne kyberšikanovania 

u žiakov realizovali najmä K. Hollá (2016), M. Dulovics (2018) a i. Napríklad 

v Holandsku, USA, Nemecku a Thajsku kyberšikanovanie skúmali S. Wachs, 

H. C. Whittle, C. Hamilton-Giachritsis, A. T. Vazsonyi, M. Junger (2018), 

v Českej republike K. Kopecký a R. Szotkowski (2015) a potvrdili, že kyber-

šikanovanie je pomerne rozšírené. Anonymné prostredie internetu ohrozuje 

deti a mládež aj v súvislosti so sexuálne rizikovým správaním. Sexting 

a sextortion predstavujú reálne riziká pre pubescentov i adolescentov, čo 

potvrdili výsledky viacerých výskumov (Frankel, A. S., Bass, S. B., Patterson, 

F., Dai, T., Brown, D., 2018, Hollá, K., 2020, Wolak, J., Finkelhor, D., 

Walsh, W., Treitman, L., 2018). 

Výskumy rizikového a problémového správania žiakov na Slovensku 

Aktuálny stav výskytu problémového správania žiakov základných 

a stredných škôl môžeme získať z rôznych objektívnych výskumov. Táto 

problematika je predmetom výskumu pracovníkov na akademickej pôde, ako 

aj odborníkov z rôznych ďalších inštitúcií či pracovísk, niekedy ide aj 

o výsledky ich spolupráce.  

Na zaujímavú skutočnosť poukazuje M. Čerešník (2019), ktorý 

komparoval výsledky dvoch výskumov. Pri porovnaní konkrétnych prejavov 

rizikového správania diagnostikovaných prostredníctvom metódy VRSA 

(Výskyt rizikového správania adolescentov) v Českej republike (výskum 
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M. Dolejša, O. Skopala a J. Suchej v roku 2014) a na Slovensku (výskum 

M. Čerešníka v roku 2013) sa zaznamenali odlišné hodnoty, konkrétne: 

 Na Slovensku zistili nasledovné poradie: (1) obeť urážania (35,8 %), 

(2) krádež (25,4 %), (3) falšovanie podpisu rodičov (24,7 %), (4) pitie 

alkoholu (21,4 %), (5) sebaubližovanie (20,8 %), (6) krádež peňazí 

(17 %), (7) poškodenie cudzieho majetku (16,3 %), (8) obeť ubližovania 

(13,8 %), (9) fajčenie tabaku (12,2 %), (10) záškoláctvo (12 %), 

(11) krádež v obchode (10,8 %), (12) fajčenie marihuany (9 %), 

(13) užívanie liekov bez vedomia rodičov (8,6 %), (14) obeť zosmieš-

ňovania na internete (8,4 %), (15) problémy s políciou (6,6 %), 

(16) skúsenosť s pohlavným stykom (6,1 %), (17) opitosť s amnéziou 

(4,9 %), (18) fajčenie viac ako 5 cigariet za deň (3,6 %). 

 V Českej republike zistili nasledovné poradie (Dolejš, Skopal, Suchá, 

2014): (1) pitie alkoholu (31,2 %), (2) falšovanie podpisu rodičov 

(29,9 %), (3) sebaubližovanie (25,2 %), (4) krádež (23,3 %), (5) obeť 

urážania (17,6 %), (6) poškodenie cudzieho majetku (15 %), (7) krádež 

peňazí (11,9 %), (8) obeť ubližovania (11,7 %), (9) fajčenie tabaku 

(10,9 %), (10) fajčenie marihuany (10,9 %), (11) krádež v obchode 

(10,7 %), (12) užívanie liekov bez vedomia rodičov (9 %), (13) záško-

láctvo (8,3 %), (14) problémy s políciou (7,4 %), (15) obeť zosmieš-

ňovania na internete (7,1 %), (16) skúsenosť s pohlavným stykom 

(5,6 %), (17) opitosť s amnéziou (3,9 %), (18) fajčenie viac ako 5 

cigariet denne (3 %). 

Súčasnú situáciu ohľadne experimentovania žiakov základných 

a stredných škôl s drogami možno priblížiť na základe školských prieskumov: 

Prieskum TAD u žiakov základných (TAD1) a stredných škôl (TAD2) a ich 

učiteľov (TAD3) a Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných 

drogách (ESPAD). Prieskumy TAD sa realizujú v štvorročných intervaloch 

u žiakov ZŠ, SŠ a ich učiteľov, prieskum ESPAD u 16-ročných žiakov 

členských štátov EÚ, na Slovensku sa vykonáva vo všetkých ročníkoch 

stredných škôl a v deviatom ročníku ZŠ. Prieskum TAD sa realizuje od roku 

1994 a ESPAD od roku 1995. Ako uvádza A. Nociar (2015), už v roku 2003 

sa do prieskumu ESPAD na Slovensku začlenil modul na odhad asociálneho 

správania. Prieskumy TAD tiež okrem problematiky legálnych a nelegálnych 

drog prinášajú informácie o šikanovaní a násilí v škole. 

Cenným zdrojom informácií ohľadne výskytu rizikového resp. problé-

mového správania žiakov sú výskumy realizované Výskumným ústavom detskej 

psychológie a patopsychológie (www.vudpap.sk), z mnohých môžeme uviesť: 

 Rizikové správanie detí a mládeže v kontexte prevencie v školskom 

prostredí (2017 – 2018). Výskumná úloha sa zaoberala aktuálnym 

obrazom rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí, 

jeho súvislosťami, ale aj systémovými riešeniami a odporúčaniami pre 

efektívne zacielenie odbornej starostlivosti a preventívnej činnosti.  
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 Identifikácia rizikových skupín žiakov a predikcia ich rizikového 
správania (2018). Cieľom výskumnej úlohy bolo využiť rozsiahle 
psychologické (výkonové, osobnostné, behaviorálne) a sociálno-demo-
grafické údaje zozbierané v rámci platformy Komposyt pre hlbšie 
analýzy a komparácie, v zmysle pokročilých korelačných a multi-
variačných analýz pre lepšie pochopenie vzájomných vzťahov a psycho-
logickej regulácie a podmienenia správania. 

 Príležitosti a riziká sociálnych médií pre detského používateľa (2015). 
Z výskumných dát boli hlbšie analyzované oblasti premenných 
týkajúcich sa zabezpečenia súkromia profilov na sociálnych sieťach, 
ochrany osobných údajov detskými používateľmi. Preskúmané boli 
súvislosti osobnostných premenných a úzkostnosti s používateľskými 
návykmi detí a adolescentov a s mierou zažívania rizika a prípadného 
poškodenia (emocionálneho rozrušenia istej intenzity a trvania).  

 Deti a adolescenti v prostredí sociálnych sietí (2014). Cieľom výskumnej 
úlohy bola hlbšia a rozsiahlejšia analýza dát zozbieraných v predošlej 
výskumnej úlohe Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí 
a dospievajúcich (z rokov 2011-2013). K dispozícii sú dáta od 1035 
detí – ide o reprezentatívnu vzorku populácie žiakov 6.ročníkov ZŠ 
a 2.ročníkov SŠ a gymnázií, stratifikovanú podľa veľkosti obcí, typu 
škôl a geografických regiónov.  

 Internet a jeho vplyv na psychický vývin detí a dospievajúcich (2013). 
Cieľom bolo identifikovať faktory ovplyvňujúce tendenciu k bezpeč-
nému verzus riskantnému používaniu internetu a tým prispieť k efektív-
nejšej prevencií rizík internetu (kyberšikanovanie, agresivita a neto-
lerancia online, grooming, zneužitie osobných údajov, a pod.). 

 Depistáž ako súčasť národného projektu Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom 
prostredí (2013). Učitelia v rámci všetkých krajov Slovenska (okrem 
Bratislavského kraja) uvádzali žiakov, ktorých odporúčajú do 
starostlivosti zariadení výchovného poradenstva a prevencie, pretože 
ich problémové správanie nevedia riešiť bežnými pedagogickými 
opatreniami v škole. 

Každé 4 roky sa uskutočňuje medzinárodný výskum o zdraví školákov 
Health Behaviour in School-aged Children (od roku 1983, na Slovensku sa 
realizuje od roku 1993/1994). Cieľom štúdie je monitorovať zdravie a so 
zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte, vrátane 
rizikového správania. Okrem iného sa výskum orientuje na problémy ako 
napr. symptómy porúch príjmu potravy, rizikové využívanie internetu či 
mobilného telefónu, užívanie psychoaktívnych látok, násilné správanie, 
diskriminácia, neospravedlnené absencie v škole a iné. Výsledky sú zverejnené 
v Národnej správe o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11, 13 a 15-ročných 
školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2017/2018 v rámci 
medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (2019). 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2022, č. 1 

13 

Slovensko je zapojené do medzinárodnej výskumnej siete EU Kids 
Online. Jeho cieľom je zlepšiť vedomosti o európskych detských on-line 
možnostiach, rizikách a bezpečnosti. Projekt využíva niekoľko metód 
k zisťovaniu názorov a skúseností detí a rodičov s používaním internetu a to 
v dialógu so zúčastnenými stranami z jednotlivých zapojených krajín. 

V rámci výskumu projektu EU Kids Online sa zistilo, že čím viac deti 
používajú internet, tým majú viac skúseností s online aktivitami, ktoré sa 
viažu k získaniu väčšieho množstva digitálnych zručností a zároveň existuje aj 
vyššia pravdepodobnosť, že z online prostredia vyťažia viac možností 
a pozitív. Zároveň sa zistilo, že čím častejšie deti používajú internet, tým sú 
viac vystavené nebezpečenstvu a rizikám na internete (Livingstone, S., 
Mascheroni, G., Staksrud, E., 2015).  

Centrum vedecko-technických informácií SR (v minulosti Ústav 
informácií a prognóz školstva) realizovalo a realizuje mnohé výskumy, napr.: 

 Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním 
a kyberšikanovaním – výskum nadviazal v roku 2020 na výskumy, ktoré 
zamestnanci oddelenia prevencie a výskumov mládeže CVTI SR riešili 
v rokoch 2005 a 2014. Cieľom bolo zistiť, aká je súčasná situácia 
a aké zmeny nastali v oblasti šikanovania a elektronického šikanovania 
za dané obdobie. Výskum vychádzal zo smernice č. 36/2018 o prevencii 
a riešení šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 
a z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore. Cieľom 
bolo zistenie názorov, postojov, informovanosti a osobných skúseností 
žiakov základných a stredných škôl s prejavmi šikanovania a kyber-
šikanovania. Pozornosť bola venovaná aj otázkam prevencie a mož-
nostiam eliminácie týchto negatívnych javov s dôrazom na školské 
prostredie. Výskumná úloha sa realizovala metódou dotazníkového 
zisťovania u žiakov základných a stredných škôl v rámci celého 
Slovenska. Výberový súbor tvorili žiaci 7., 8. a 9. ročníkov základných 
škôl a žiaci 1., 2. a 3. ročníkov všetkých typov stredných škôl zo 
všetkých krajov Slovenskej republiky. (Pétiová, M., 2021a) 

 Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu, 
xenofóbie, rasizmu, diskriminácie a na subkultúry mládeže (2020). 
Vychádzal z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 
a z novej Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 
2024. Výskum nadväzoval na výskumy, ktoré boli v Centre vedecko-
technických informácií realizované v rokoch 2010, 2016, 2017, 2018 
a 2019. Cieľom bolo zistenie názorov, postojov, informovanosti 
a osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl s prejavmi 
extrémizmu, xenofóbie, rasizmu a diskriminácie a ich pohľad na 
subkultúry mládeže. Výskum sa uskutočnil metódou dotazníkového 
zisťovania v rámci celého Slovenska. Výberový súbor tvorili žiaci 7., 
8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1., 2. a 3. ročníkov všetkých 
typov stredných škôl. Údaje boli spracované prostredníctvom programu 
SPSS a boli interpretované v jednotlivých podsúboroch podľa vopred 
stanovených demografických znakov. (Pétiová, M., 2021b) 
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Z ďalších výskumov Centra vedecko-technických informácií SR možno 

uviesť napr.: 

 Extrémizmus z pohľadu žiakov (2021) 

 Monitoring o vzdelávaní a dodržiavaní ľudských práv za roky 2004 – 

2019 (2020) 

 Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v ZŠ a SŠ 

z pohľadu koordinátorov prevencie (2020) 

 Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných škôl 

(2012) 

 Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u klientov DC a RC na 

Slovensku (2011) 

 Analýza vývoja v oblasti konzumácie legálnych a nelegálnych drog 

u mladých ľudí v SR za roky 1995-2009 (2010) 

 Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov ZŠ a SŠ (2009) 

 Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mládeže v SR (2010) 

 Záškoláctvo u žiakov ZŠ a SŠ v školskom roku 2008/2009  

 Výskyt záškoláctva u žiakov základných škôl v SR v školskom roku 

2007/2008  

 Výskyt záškoláctva u žiakov stredných škôl v SR v školskom roku 

2007/2008  

 Záškoláctvo a problémové správanie žiakov ZŠ a SŠ za rok 2006  

 Drogy a voľný čas ako významný faktor prevencie (1997, 2007) 

 Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii legálnych a nelegálnych 

drog v jednotlivých krajoch SR (1998, 2001, 2006) 

 Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog (2000, 2003) 

 Syntetické drogy z pohľadu stredoškolskej mládeže (2003) 

 Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mladých ľudí v SR 

(2004) 

 Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v diagnostických centrách 

a reedukačných domovoch pre mládež ku konzumácii drog v SR 

(1998, 2005) 

 Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v detských domovoch na 

Slovensku ku konzumácii drog (2000) 

Na webovej stránke www.cvtisr.sk sú zverejnené správy a výstupy 
z vybraných výskumov, ktoré pracovníci CVTI realizovali, napr. v oblasti 
celoslovenského monitoringu ľudských práv.  

Vhodným zdrojom informácií je aj dataarchív výskumov mládeže, 
ktorý systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov 
a na www.vyskummladeze.sk zverejňuje výsledky výskumov a prieskumov. 
Zriadenie a dopĺňanie dataarchívu výskumov o mládeži zabezpečuje 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Extremizmus_z_pohladu_ziakov__2021_.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Monitoring_o_vzdelavani_a_dodrziavani_LP_za_roky_2004-2019.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Monitoring_o_vzdelavani_a_dodrziavani_LP_za_roky_2004-2019.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Prevencia_a_riesenie_sikanovania_a_kybersikanovania_v_ZS_a_SS_z_pohladu_koordinatorov_prevencie.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Prevencia_a_riesenie_sikanovania_a_kybersikanovania_v_ZS_a_SS_z_pohladu_koordinatorov_prevencie.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/maledrogyz_-_clanok2013.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/maledrogyz_-_clanok2013.pdf
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je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku 
aj mimo neho, cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom 
a mládeži. Z konkrétnych výskumov možno uviesť v roku 2019 Výskyt 
sextingu u mladých ľudí na Slovensku, v roku 2018 Príčiny radikalizácie 
mládeže vo veku 14 až 17 rokov a tiež výskum Mládež, radikalizmus 
a polovojenské skupiny. 

Štátna školská inšpekcia Slovenskej republiky vykonávala a vykonáva 
inšpekcie v základných a stredných školách, v rámci ktorých zisťuje aj 
bezpečnosť školského prostredia, zameriava sa aj na pripravenosť škôl na 
riešenie problematiky šikanovania na základných a stredných školách. 
Výsledky sú spracované v Správach o stave pripravenosti škôl na riešenie 
problematiky šikanovania v základnej škole a na gymnáziu a v strednej škole. 
Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekcie s cieľom zistiť stav a úroveň 
výchovy a vzdelávania k ľudským právam. Okrem iného zisťovali zdroj 
informácií o extrémizme. Štátna školská inšpekcia Slovenskej republiky 
vykonáva inšpekcie v základných a stredných školách (gymnáziách a stredných 
odborných školách), v rámci ktorých zisťovala bezpečnosť školského prostredia 
a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Následne spracované a zverejnené Správy 
o bezpečnosti školského prostredia a vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania sú 
cenným zdrojom informácií (www.ssiba.sk) 

Okrem výskumu výskytu rizikového či problémového správania 
u žiakov je potrebné venovať pozornosť aj efektivite preventívnych aktivít 
a realizovať monitoring vzdelávacích potrieb učiteľov i ďalších realizátorov 
prevencie v škole. Na zaujímavú skutočnosť upozorňujú M. Novocký, 
M. Dulovics a Š. Petrík (2021), podľa ktorých riešenie šikanovania z aspektu 
pedagógov je subkategória výskumu, ktorá v empirickej rovine nie je natoľko 
pertraktovaná. Napriek tomu, že riešeniu šikanovania z aspektu učiteľov nie je 
venovaná intenzívna pozornosť, ich prínos v pedagogickej praxi je nespo-
chybniteľný.   

Je dôležité, aby učitelia uplatňovali kompetencie, prostredníctvom 
ktorých dokážu intervenovať do edukačnej reality a korigovať dôsledky 
negatívnych javov, ako je napríklad šikanovanie. Realizovať v školách špecifickú 
prevenciu (zameranú na jednotlivé druhy problémového správania) i nešpe-
cifickú prevenciu (v rámci nej je potrebné u žiakov rozvíjať sociálne spôsobilosti, 
naučiť žiakov efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálnu komunikáciu 
a percepciu, zvládať hnev a pod.). Je vhodné realizovať rôzne kooperatívne 
aktivity, podľa T. Jablonského (2017) interpersonálne zručnosti, ako napríklad 
schopnosť komunikovať a pracovať v tíme, sú čoraz dôležitejšie. 

Záver 

Významným socializačným a výchovným činiteľom je škola, ktorá by 
mala zohrávať zásadnú úlohu i pri realizácii prevencie. Efektívna prevencia je 
nevyhnutná a je potrebné reagovať na nové trendy v oblasti rizikového 
a problémového správania. Informácie o aktuálnej situácii a najmä na ktoré 
javy sa pri prevencii zameriavať, vypovedajú výsledky objektívnych výskumov. 
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Metodiky spracovania jednotlivých výskumov sú samozrejme rôzne. 

Najčastejšie sa jedná o dotazníkové výskumy. V tejto súvislosti je potrebné 

poukázať na riziká tejto metódy a určité ohraničenia výsledkov prezentovaných 

výskumov.  

Pre realizovanie účinného preventívneho pôsobenia je potrebné 

uskutočňovať monitoring výskytu nežiadúcich javov, prognózovať pravde-

podobnosť výskytu daného javu, resp. javov a premyslieť výber metód 

a foriem pôsobenia, tak v oblasti primárnej ako i sekundárnej prevencie 

v školskom prostredí. Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a v prípade 

podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich 

ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy 

a zákonnými zástupcami dieťaťa. 

Pri plánovaní prevencie je nutné zohľadniť aj riziká, ktoré vyplývajú 

z lokálnych špecifík. Prevencia sa musí trefne zacieľovať na tie problémy, 

ktoré aktuálne ohrozujú žiakov. Realizovať monitoring nevhodného a problé-

mového správania na každej škole je nevyhnutnosťou.  

Výskumy výskytu rizikového či problémového správania detí 

a mládeže poskytujú cenné informácie o aktuálnej situácií a naznačujú trendy. 

Je pozitívne, že sa realizujú aj výskumy na medzinárodnej úrovni. Je prínosné, 

keď sa zber empirických údajov a ich vyhodnotenie uskutočňujú v pravidelných 

intervaloch. Napriek skutočnosti, že získané údaje môžu byť skreslené 

rôznymi okolnosťami, tieto informácie prispievajú k zefektívneniu prevencie, 

k adekvátnemu plánovaniu preventívnych aktivít i k cielenému riešeniu už 

vzniknutých problémov.  
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Vliv míry agresivity žáků na klima školní třídy 

Influence of Student’s Aggressivity Rate 

to School Classroom Climate 

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Jitka Svobodová 

Abstract 

The aim of research paper is to find out if aggressive behaviour rate of 

individuals is influential in classroom climate. For this purpose, we are 

going to use quantitative research, that evaluates higher and lower rate 

of physical and verbal aggressivity, hostility and rage to the fundamental 

aspects creating classroom climate: e.g. relations among classmates, 

viewing of teacher as a source of support and persons with equal access 

as well, transfer of learning between school and family, preference for 

competition and events perception during time breaks at school. The 

questionnaire research has been accomplished with 205 elementary 

school respondents in total, realised in 2020/2021. There have been used 

standardized tools – czech verzion of The Buss and Perry Aggression 

Questionnaire and Classroom climate questionnaire (Mareš, Ježek). The 

questionnaires data are evaluated and statistically processed. 

Keywords: Aggression. Aggressive behaviour. Growing up period. 

Classroom climate. 

Úvod 

Agresivita a konkrétní agresivní chování se v různých podobách 
prolíná celou historií lidstva. Ačkoliv je v laické veřejnosti většinou vnímána 
pouze jako negativní jev, jedná se o zcela přirozený osobnostní rys, kterým 
disponuje každý, a to ve značně individuální míře. Téma agresivity jako 
sociálně patologického jevu dětí a mládeže ve školním prostředí považujeme 
za velmi aktuální a zajímavé. Z hlediska psychologie, sociologie, dalších 
vědních oborů a jejich výzkumů je tato problematika neustále zkoumána 
a řešena. Agresivní chování se stává nedílnou součástí života člověka, a to 
zejména pod vlivem médií a vůbec celého kyberprostoru. Objevuje se 
v kolektivech, bez ohledu na věk či sociální zařazení. Můžeme se s ní tak 
setkat ve školách, v zaměstnání i rodině. Tento článek se zabývá mírou 
agresivního chování a jeho vlivem na klima školní třídy. Toto téma je 
v dnešní společnosti velmi aktuální, o čem svědčí i řada realizovaných 
výzkumů na toto téma. Agresivita je výrazným rizikovým faktorem, který 
může mít různé zdroje, jednak osobnostní (např. impulsivita), tak i situační 
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(reakce na frustraci). Velkou roli hraje i to, jakým způsobem jsou dané 
agresivní projevy mířeny. Časté agresivní chování u dětí školního věku může 
mít vliv na klima školní třídy a negativně tak ovlivňovat celý edukační proces.  

Základní teoretické vymezení studované problematiky 

Pojmy agrese, agresivita agresivní chování bývají v odborné literatuře 

vymezeny nejednotně. Například Orel a Facová (2009) mají za to, že agrese 

zahrnuje mnoho hledisek. Roli při jejím vymezování totiž hraje, na koho je 

směřována, zda k sobě samotnému či vůči někomu jinému. O agresi pak 

autoři konkrétně hovoří jako o pozorovatelném útočném jednání, jehož 

záměrem je někoho (člověka, zvíře, rostlinu) nebo něco (neživou věc, 

překážku aj.) poškodit.  

Martínek poměrně podobně uvádí, že za agresi lze považovat …výpad, 

útok – jednání, jímž se projevuje násilí vůči některému objektu, nebo 

nepřátelství a útočnost s výrazným záměrem ublížit. (2009, s. 9). Výrost má za 

to, že agrese prezentuje …chování, které cíleně směřuje ke způsobení negativních 

důsledků jiné osobě s úmyslem poškodit ji. (2008, s. 268). Z výše uvedených 

definicí se jeví, že agrese vždy vede k něčemu negativnímu, což však popírá 

např. Říčan a Janošová, kteří uvádějí, že agrese nemusí být v prvé řadě vždy 

něco špatného. Například ve sportu bývá agrese neškodná a někdy dokonce 

nezbytná. Stejně tak jako např. v některém zaměstnání (policista během výkonu 

své práce musí zneškodnit zločince) (Říčan, Janošová, 2010).  

Pojem agresivita představuje útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost 

vůči agresi. V širším pojetí tak lze vnímat schopnost organismu mobilizovat 

síly k zápasu o dosažení určitého cíle a schopnost odolávat těžkostem. Jde 

o do určité míry typický znak osobnosti jedince. V nejširším slova smyslu 

může prezentovat dispozici k agresivnímu chování. Všichni lidé jsou vybaveni 

její jistou mírou, dává tak ve společnosti šanci na přežití. Jedinec nadaný 

vysokou mírou agresivity je náchylný v různých situacích jednat agresivně, se 

svou agresivitou těžce bojuje, neboť ovládá jeho život a způsobuje vážné 

komplikace v mezilidské komunikaci. Oproti tomu jedinec s nízkou mírou 

agresivity je obvykle schopen ve vypjatých situacích kompromisu, dohody 

a smíru, okolí ho pokládá za diplomatického, komunikativního, společenského. 

(Martínek, 2009).  

Fischer a Škoda definují pojem agresivní chování, který prezentuje 

…porušení sociálních norem, jako chování omezující práva a narušující 

integritu sociálního okolí. (2009, s. 45). Jde tedy o termín odlišný od agrese 

i agresivity.  

Podle Látalové (2013) je agresi možné dělit podle různých měřítek, 

například podle cíle agrese (vůči sobě, vůči jiným lidem, vůči předmětu), 

druhu agrese (fyzická, verbální, přímá, nepřímá) nebo podle příčin agrese 

(např. vyplývající z nemoci). Nejrozšířenější a zřejmě nejvíce heuristicky 

cenné je rozdělení agrese na předem připravenou a impulzivní. Dopředu 
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připravená agrese prezentuje plánované chování, které není charakteristicky 

spojeno s frustrací nebo bezprostředním ohrožením. Taková agrese může být 

také definována termínem predátorská, instrumentální či aktivní. Předem 

připravené násilí či agrese nesouvisí s excitací autonomního nervového 

systému, je plánováno s čistou myslí a jasným cílem. V této studii je použito 

dělení agrese na fyzickou agresi, verbální agresi, vztek a hostilitu. Toto dělení 

vychází z použitého výzkumného nástroje a běžně se používá při výzkumu 

agrese a agresivního chování u žáků a studentů (viz např. Dubihlela, Surujlal, 

2012).  
Z hlediska výskytu a vlivu agresivity ve třídách a na třídní klima lze 

zmínit např. výzkum 1003 učitelů a 3166 žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol 
provedený Csémym, Hrachovinovou et al. (2014). Z jejich výzkumu vyplynulo, 

že většinou se ve třídách učitelé setkávají se slovní agresí a tato agrese se 

v průběhu let zvyšuje. Poměrně časté je i záměrné ničení majetku školy nebo 
věcí jiných žáků jako důsledek agrese. Agresivní chování žáků má ve vztahu 

k třídnímu klimatu poměrně významný vliv na spokojenost pedagoga s jeho 
profesí a na jeho duševní pohodu. Navíc učitelé, kteří byli vystaveni či se 

častěji setkali s agresivním chováním žáků, bývají méně spokojeni v učitelské 
profesi. Z názorů pedagogů vyplynulo, že agresivita mezi žáky výrazně ztěžuje 

výuku a zhoršuje klima ve třídě. Faktor agrese a četnost jeho výskytu současně 
představuje jeden ze zásadních komponentů, které významně ovlivňují pohodu 

dětí ve škole a jejich subjektivní vnímání školní reality, tedy i jimi vnímané 
třídní klima. 

Ze zahraničního výzkumu Goldstein et al. (2008) provedeného mezi 
1335 adolescenty zase vyplynulo, že adolescenti, kteří byli ve školách a jejich 

třídách vystaveni vysoké míře agrese, následně vnímali svou třídu jako méně 
bezpečnou a byli i méně spokojeni s celkovou společenskou atmosférou ve 

škole. 

Metodologie 

Hlavní výzkumný problém v této empirické studii je definován takto: 

„Jaký vliv má projevovaná agrese žáků na 2. stupni základních škol na klima 
školní třídy?“. Jedná se o kauzální výzkumný problém, ze kterého jsou odvozeny 

následující výzkumné otázky: 
1. Jaký vliv má projevovaná míra fyzické agrese žáků na jednotlivé 

oblasti klimatu školní třídy? 
2. Jaký vliv má projevovaná míra verbální agrese žáků na jednotlivé 

oblasti klimatu školní třídy? 
3. Jaký vliv má projevovaná míra vzteku žáků na jednotlivé oblasti 

klimatu školní třídy? 
4. Jaký vliv má projevovaná míra hostility žáků na jednotlivé oblasti 

klimatu školní třídy? 
5. Jaký vliv má projevovaná míra celkové agresivity žáků na jednotlivé 

oblasti klimatu školní třídy? 
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Tyto výzkumné otázky jsou odvozeny od výzkumného nástroje Buss 

and Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), který s těmito kategoriemi 

pracuje. Na základě vymezených výzkumných cílů byly formulovány tyto 

výzkumné hypotézy: 

 H1: Žáci s nižší mírou fyzické agrese hodnotí jednotlivé oblasti klimatu 

školní třídy stejně jako žáci s vyšší mírou fyzické agrese. 

 H2: Žáci s nižší mírou verbální agrese hodnotí jednotlivé oblasti klimatu 

školní třídy stejně jako žáci s vyšší mírou verbální agrese. 

 H3: Žáci s nižší mírou vzteku hodnotí jednotlivé oblasti klimatu školní 

třídy stejně jako žáci s vyšší mírou vzteku. 

 H4: Žáci s nižší mírou hostility hodnotí jednotlivé oblasti klimatu školní 

třídy stejně jako žáci s vyšší mírou hostility. 

 H5: Žáci s nižší mírou celkové agresivity hodnotí jednotlivé oblasti 

klimatu školní třídy stejně jako žáci s vyšší mírou celkové agresivity. 

Jednotlivé výzkumné hypotézy byly formulovány jako nulové. 

Ověřovány byly pomocí software Statgraphics Centurion XVI. na hladině 

významnosti α = 0,05. Nejprve byla provedena analýza pomocí Fisher-Snede-

corova F-testu pro zjištění skedasticity dat. Poté byl použit příslušný typ 

Studentova t-testu při shodných nebo neshodných rozptylech.  

Výzkumný vzorek tvořilo 205 respondentů, kteří byli vybráni z. 6., 7., 

8. a 9. ročníku základní školy. Vzhledem k protiepidemickým opatřením platným 

v době realizace výzkumné studie je jednalo odostupný výběr. Zadávání 

dotazníků bylo v kompetenci třídního učitele, bylo konzultováno s metodikem 

prevence a ředitelem školy. Zadání dotazníku byl vždy přítomen i výzkumník. 

Jako výzkumné nástroje byl použit dotazník BPAQ a dotazník Klima 

školní třídy autorů Mareše a Ježka. Dotazník BPAQ tvoří 29 položek, které 

měří hněv, hostilitu, verbální a fyzickou agresivitu. Respondenti své odpovědi 

zaznamenávají na pětibodové Likertově škále (vůbec nesouhlasím – spíš 

nevystihuje – nemůžu se rozhodnout – spíš vystihuje – úplně vystihuje). Pouze 

dvě otázky jsou skórovány reverzibilně, a to otázka 9 a 16. Rozdělení položek 

v rámci škál je následující:  

 Hostilita: 15, 17, 24, 7, 20, 10, 26, 3.  

 Hněv: 12, 19, 23, 9, 1, 28, 18. (Položka č. 9 je reverzibilně skórována.)  

 Fyzická agresivita: 8, 25, 22, 29, 2, 13, 16, 11, 5. (Položka č. 16 je 

reverzibilně skórována.)  

 Verbální agresivita: 4, 21, 14, 6, 27. 

Dotazník Klima školní třídy zjišťuje, jak žáci vnímají situaci ve své 

třídě. Nástroj je zaměřen na vztahy žáků se spolužáky, na spolupráci se 

spolužáky, na vnímanou oporu od učitele, na rovný přístup učitele k žákům, 

na přenos naučeného mezi školou a rodinou, na preferenci soutěžení ze strany 

žáků a na dění o přestávkách. Dotazník je použitelný pro 2. stupeň základních 

škol a všech typů středních škol. 
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Výsledky 

 Respondenti byli nejprve otestování nástrojem BPAQ. Na základě 

výsledků testu pak byli rozděleni do dvou polovin v každé ze sledovaných 

kategorií. Jedna polovina představovala respondenty s vyšší mírou výskytu 

agrese v dané kategorii a druhá polovina byla složena z respondentů s nižším 

výskytem agrese v dané kategorii. Dále byli respondenti otestování dotazníkem 

Klima školní třídy a výsledky hodnocení klimatu školní třídy pak byly 

porovnávány mezi skupinu žáků s nižší a vyšší mírou agresivity v dané oblasti. 

Výsledky ukazuje souhrnná komplexní tabulka. 

Tab. I. Porovnání vnímání aspektů klimatu školní třídy v závislosti na míře agrese 

Složky klimatu školní třídy 
fyzická 

agrese 

verbální 

agrese 
vztek hostilita 

celková 

agrese 

Dobré vztahy se spolužáky P = 0,023 P = 0,104 P = 0,095 P = 0,023 P = 0,017 

Spolupráce se spolužáky P = 0,330 P = 0,957 P = 0,829 P = 0,987 P = 0,729 

Vnímaná opora od učitele P = 0,022 P = 6,58.10-4 P = 0,347 P = 0,790 P = 0,018 

Rovný přístup učitele 

k žákům 
P = 7,42.10-4 P = 2,41.10-3 P = 0,503 P = 0,417 P = 0,013 

Přenos naučeného mezi 

školou a rodinou 
P = 0,011 P = 0,010 P = 0,026 P = 0,663 P = 0,006 

Preference soutěžení mezi 

žáky 
P = 0,733 P = 0,143 P = 0,019 P = 0,016 P = 0,467 

Dění o přestávkách P = 0,483 P = 0,616 P = 0,559 P = 0,245 P = 0,437 

 

V tabulce jsou uvedené hodnoty pozorované hladiny významnosti, 

která se vztahuje k provedeným t-testům porovnávajícím středovou hodnotu 

(zde aritmetický průměr) dvou nezávislých výběrů dat. Hodnoty podbarvené 

šedě ukazují, že daný aspekt klimatu školní třídy je statisticky významně lépe 

hodnocen žáky s nižší mírou daného typu agrese. Naopak černě podbarvené 

hodnoty ukazují, že daný aspekt klimatu školní třídy je statisticky významně 

lépe hodnocen žáky s vyšší mírou daného typu agrese. Nepodbarvené hodnoty 

ukazují případy, kdy na hladině významnosti α = 0,05 nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi odpověďmi obou skupin respondentů. Z výsledků 

vyplývá, že agrese žáků má poměrně velký vliv na klima školní třídy. Nejvíce 

je mírou agrese ovlivněn přenos naučeného mezi školou a rodinou. Položky 

v této kategorii porovnávají učení v rodině a ve škole a ukazují tak důležitost 

pozitivního klimatu pro efektivitu edukačního procesu. V souladu s očekáváním 

ovlivňuje nízká míra agrese dobré vztahy se spolužáky. Oproti očekávání však 

agrese neovlivňuje spolupráci se spolužáky. Při interpretaci však musíme 

počítat i s tím, zda ve školách vůbec spolupráce se spolužáky systematicky 

probíhá, nebo zda stále výrazně převažují frontální strategie řízení učební 

činnosti žáků ve třídě, které spolupráci mezi žáky nepodporují. Celkově má na 
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klima školní třídy největší vliv fyzická agrese, která ovlivňuje nejvíce aspektů 

klimatu školní třídy a promítá se evidentně výrazně i do celkové míry agrese. 

Za pozornost stojí i fakt, že jak fyzická tak verbální agrese se promítá do 

vnímaného přístupu učitelů k žákům. Žáci s nižší mírou fyzické i verbální 

agrese vnímají přístup učitelů a oporu, kterou od nich očekávají, jako statisticky 

významně lepší. Vyšší míra agrese u žáků, v tomto případě vzteku a hostlility, 

souvisí s vyšší mírou soutěživosti a rivality mezi žáky. Tento aspekt se však 

ve světle klimatu školní třídy ukazuje jako kontraproduktivní.  

Diskuse 

 Z výsledků výzkumu v této studii vyplývá, že jsou vztahy se spolužáky 

ve třídě hodnoceny častěji hůře žáky s vyšší mírou fyzické agrese, s vyšší 

mírou hostility a s vyšší celkovou mírou agrese. Je zřejmé, že pokud určitá 

skupina žáků (tj. žáků s vyšší mírou zmíněných forem agrese) není spokojena 

se vztahy ve třídě, klima třídy nebude vnímáno jako příznivé a bezpečné. Toto 

zjištění (konkrétně vliv vyšší míry fyzické agrese na hodnocení vztahů ve 

třídě) potvrdila ve svém výzkumu Vrailas Bateman (2018), která navíc 

zjistila, že žáci s vyšší mírou fyzické agrese častěji vnímají chování žáků jako 

provokující, tedy jejich hodnocení vztahů ve třídě či jednání spolužáků je dle 

nich významnou příčinou fyzické agrese. Lewis (2011) ve svém výzkumu 

prokázal, že agrese některých žáků ve třídě je podněcována chováním učitele 

a učitel se tak může stávat osobou, která do určité míry zapříčiňuje hodnocení 

vztahů se spolužáky ze strany žáků s vyšší mírou agrese jako negativní. Pokud 

učitel vykazuje tendenci direktivního vedení, zcela odmítá agresi žáků, neusiluje 

o porozumění tohoto stavu a nesnaží se jej změnit, dochází k narušování koheze 

třídního kolektivu, což tedy posléze vede k tomu, že žáci s vyšší mírou agrese 

považují vztahy ve třídě jako méně příznivé. Podle McGiboneye (2016) 

přítomnost agrese u některých žáků vede k tomu, že jsou následně hodnoceny 

celkově vztahy ve třídě jako méně kladné, hůře je také hodnoceno třídní 

klima, přičemž dle autora je v tomto ohledu závažná zejména agrese chlapců. 

 Spolupráce se spolužáky ve třídě je podle Mareše a Ježka (2012) 

velmi úzce propojena se škálou dobrých vztahů, což ovšem v realizovaném 

výzkumu potvrzeno nebylo. Tato kategorie třídního klimatu se jako jediná 

ukázala zcela nezávislá na míře agrese, ať již jde o agresi fyzickou, verbální, 

hněv, hostilitu či agresi celkovou. Jistá míra agrese je zřejmě mezi spolužáky 

tolerována či chápána jako normální chování a není brána jako relevantní 

důvod, který by výrazně omezoval spolupráci žáků. Vzájemná kooperace je 

ostatně jednou z cest, jak agresi jedinců v určité sociální skupině eliminovat. 

 V souvislosti s touto oblastí třídního klimatu však nabývá na významu 

role učitele, přičemž vnímaná opora od učitele byla dalším z aspektů klimatu 

školní třídy, kterou použitý výzkumný nástroj zkoumá. Jak prokázali 

Montero-Montero et al. (2021) ve svém výzkumu provedeném na vzorku 

2 011 studentů ve věku 12-18 let, opora učitele má značný vliv na klima ve 
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třídě a míru agresivity ve třídě. Slepička, Slepičková a Mudrák (2018) 

vysvětlují, že učitel nutně musí reagovat na agresi ve třídě, musí ji trestat, 

nicméně v tomto ohledu je klíčové, jak je k trestu přistoupeno. Trest by měl 

následovat ihned po výskytu určitého agresivního jednání, především by však 

měl mít pozitivní dopad na žáka, který se takového jednání dopustí. 

V realizovaném výzkumu bylo zjištěno, že vyšší oporu ze strany učitele 

vnímají žáci s nižší mírou fyzické a verbální agrese a dále žáci s nižší 

celkovou agresí. Je tedy zapotřebí, aby si byli učitelé vědomi této skutečnosti 

a v případě žáků s vyšší mírou uvedených typů agrese usilovali o to, aby tito 

žáci vnímali učitele jako osobu podpůrnou, která sice pochopitelně odmítá 

jejich případné agresivní jednání tolerovat či dokonce podporovat, zároveň 

však usiluje o porozumění jeho příčin a dokáže ocenit, pokud se těmto žákům 

daří chovat se ke svým spolužákům či samotnému učiteli kladně a prosociálně. 

Tím je možné příznivě působit jak na tyto žáky (i ve smyslu snižování 

výskytu dílčích projevů agresivního chování), tak i na třídní klima, což 

následně též působí inhibičně ve vztahu k agresivnímu jednání žáků.  

 V provedeném výzkumu byly získány shodné výsledky v případě 

vnímané podpory ze strany učitele a vnímání rovného přístupu učitele 

k žákům co se týká fyzické, verbální a celkové míry agrese. Ukazuje se zde 

vysoká míra korelace mezi oběma aspekty klimatu školní třídy (r = 0,69). 

Pokud žáci s vyšší mírou verbální, fyzické a celkové agrese častěji uváděli, že 

se jim dostává ze strany učitele méně podpory, tyto skupiny žáků pak též 

častěji než skupiny žáků s nižší mírou těchto forem agrese uváděli, že učitel 

nevykazuje rovný přístup k žákům. Tento výsledek je v souladu se zjištěním 

Lewise (2011), který též ve svém výzkumném šetření na vzorku 592 žáků 

6. tříd a dále 2 938 žáků ze 7., 9. tříd a 2. ročníku střední školy prokázal, že 

žáci s vyšší mírou agrese častěji hodnotí své učitele jako nespravedlivé 

v přístupu k žákům. Mareš a Ježek (2012) uvádějí, že v zásadě všechny třídy 

hodnotí přístup učitele jako spravedlivý (rovný). V popsaném výzkumu byly 

u této oblasti získány u obou skupin žáků (s nižší i vyšší mírou zkoumaných 

forem agrese) též nejvyšší hodnoty, v porovnání s dalšími oblastmi. Hodnoty 

nižší než 3,5 by podle autorů měly vést u učitelů ke zvýšení pozornosti na 

téma třídního klimatu. Hodnoty v této oblasti však byly v naší výzkumné 

studii vyšší, což mimo jiné značí, že je ve sledovaných třídách z tohoto hlediska 

klima bezpečné. 

 Přenos naučeného mezi školou a rodinou by měl podle Mareše a Ježka 

(2012) v případě pozitivního třídního klimatu dosahovat též potřebných 

hodnot (tyto hodnoty by neměly klesat pod hodnotu 2,8 a nad hodnotu 4,6), 

což bylo ve výzkumném šetření naplněno. I z tohoto hlediska tak bylo třídní 

klima hodnoceno žáky kladně. Za pozornost však stojí, že se v tomto hodnocení 

lišili žáci s rozdílnou mírou vybraných forem agrese, konkrétně tedy byla tato 

oblast hůře hodnocena žáky s vyšší mírou agrese fyzické, verbální, celkové 

a též s vyšší mírou vzteku. Toto zjištění prokazuje tedy poměrně zřetelně tvrzení 

Fischera a Škody (2009), že za vyšší mírou agrese lze vnímat sociokulturní 
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dispozici, kdy se agresivní tendence rozvíjí vlivem sociálních faktorů, především 

sociálním učením. Velmi významnou roli v tomto ohledu má podle autorů 

rodina. Zcela jistě by tak mělo být samozřejmostí, aby škola (relevantní 

osoby, tj. třídní učitel, následně zejména školní psycholog, metodik prevence, 

případně sociální pracovník nebo sociální pedagog, pokud jsou ve škole tyto 

pozice obsazeny) v případě výskytu těchto forem agrese usilovala o posílení 

kooperace s rodinou a podporovala rodiče těchto žáků v tom, aby se svým 

dětem více věnovali, aby byli vhodnými vzory k nápodobě. Jak uvádějí Mareš 

a Ježek (2012), nízké hodnoty na škále přenosu naučeného mezi školou a rodinou 

značí riziko snížené motivace daných žáků k dobrým školním výsledkům, což 

se opět negativně promítá do třídního klimatu. 

 Další oblastí klimatu školní třídy je preference soutěžení ze strany 

žáků. To, že žáci spolu soupeří, není podle Mareše a Ježka (2012) negativní, 

neboť tento jev zvyšuje motivaci k podávání vyšších výkonů ve škole. Ovšem 

je zapotřebí, aby ve třídě existovala optimální míra soupeření mezi žáky, 

zajištěná dostatečnou kooperací, aby mohli vysokých výkonů dosahovat 

relativně všichni žáci. V opačném případě příliš velká rivalita mezi žáky vede 

ke zhoršení třídního klimatu. Dle Čapka (2014) pomáhá, když je ve třídě ve 

větší míře zastoupena skupinová práce, přičemž je vhodné vytvářet smíšené 

skupiny (děvčata i chlapci), aby nevznikaly ve třídě oddělené skupiny dívek 

a chlapců, které mezi sebou vykazují určitý odstup, což se opět negativně 

promítá do koheze třídy a kvality třídního klimatu. V případě soutěžení ze 

strany žáků byla v realizovaném výzkumu zjištěna častější preference 

kompetitivnosti u žáků s vyšší mírou vzteku a hostility. Podle Skopala, 

Dolejše a Suché (2014) souvisí hostilita, kterou zkoumá dotazník BPAQ, 

s nízkou mírou tolerance a negativními vztahy s okolím. Z výzkumu Dolejše 

a Orla (2017) vyplynulo, že všechny formy agrese sledované v dotazníku 

BPAQ úzce souvisí s impulzivitou, která se tedy pojí i s mírou prožívaného 

vzteku. Výsledky vztahující se k oblasti preference soutěžení ze strany žáků 

tedy poukazují na to, že je zapotřebí u žáků s vyšší mírou vzteku a hostility 

podporovat zvýšení frustrační tolerance a kladný vztah k druhým. V případě 

školní třídy je důležité využívat všech možností, kdy může celá školní třída 

prožívat společně příjemné a nekonfliktní situace, v nichž jsou přijímáni 

všichni žáci. Spolužáci žáků s vyšší mírou těchto forem agrese by měli být 

podporováni v tom, aby své spolužáky nevnímali jako konkurenci. Pokud tito 

žáci navíc dosahují horších školních výsledků, je pochopitelné, že se u nich 

narůstá vztek a snižuje se tolerance vůči těmto situacím. Pro kvalitní 

a příznivé třídní klima je tedy důležité, aby učitelé nekladli příliš velký důraz 

na výkon, který může pro žáky znamenat permanentní frustraci. To je pak 

velmi důležité např. v posledních ročnících základní školy, kdy se žáci 

připravují na přijímací řízení na střední školu. Impulzivitu (vztek či nízkou 

frustrační toleranci) lze dle Dolejše a Orla (2017) příznivě ovlivňovat 

prostřednictvím kognitivně-behaviorálních návyků, s čímž by tedy žákům 

s vyšší formou agrese mohli pomoci nejen odborníci mimo školu (psychologové, 
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psychoterapeuti), ale též např. metodici prevence, školní psychologové či 

speciální pedagogové. 

 Poslední sledovanou oblastí bylo dění o přestávkách. Mareš a Ježek 

uvádějí, že tato škála „pouze zjišťuje, zda jsou přestávky žádoucí příležitostí 

k odpočinku či nikoliv. Vysoké hodnoty v této škále indikují potenciální 

problémy v žákovském kolektivu spíše než v organizaci přestávek.“ (2012, 

s. 23). Vysoké hodnoty v této oblasti ve sledovaném souboru žáků zjištěny 

nebyly. Obecně ve všech sledovaných oblastech klimatu školní třídy nebyly 

zjištěny hodnoty, které by vybočovaly z běžných populačních intervalů Třídy, 

které oslovení žáci navštěvují, tak patrně nevykazují sníženou kvalitu třídního 

klimatu. To však neznamená, že je kvalita třídního klimatu hodnocena všemi 

žáky stejně. Při zohlednění sledovaných forem agrese bylo realizovaným 

výzkumem prokázáno, že oblast dění o přestávkách hodnotili hůře pouze žáci 

s vyšší mírou hostility. Rozdíl však nebyl statisticky významný. Hostilita 

podle Skopala, Dolejše a Suché (2014) reprezentuje kognitivní komponentu 

chování. V dotazníku BPAQ se k hostilitě vztahují položky reflektující nedůvěru 

jedince vůči druhým lidem, podezíravost, zvýšené (a nepatřičné) vnímání 

nespravedlnosti. Vzhledem k tomu, že se výzkumu zúčastnili žáci 2. stupně 

základních škol, lze v případě těchto žáků doporučit věnovat zvýšenou 

pozornost práci třídního učitele s třídním kolektivem, zejména v rámci 

třídnických hodin. Tito žáci již mají ve větší míře rozvinuté kognitivní 

schopnosti, lze tak na konkrétních případech vysvětlovat příčiny určitého 

chování, snažit se zjistit, jaké aspekty chování vyvolávají v těchto žácích 

nejistotu, potřebu chránit sama sebe před druhými, které považují za nebezpečné 

a ohrožující jejich integritu i životní fungování. Třídní kolektiv, pokud v něm 

panují kladné vztahy, otevřenost a přijetí všech žáků bez ohledu na jejich 

specifika, včetně negativních vlastností, se tak může stát určitou terapeutickou 

skupinou pro tyto žáky, v nichž mohou získávat odlišné zkušenosti. K tomu je 

však zapotřebí, aby učitel dobře rozuměl dynamice a struktuře skupiny, případně 

lze doporučit přizvání externího odborníka, který bude s třídní skupinou 

patřičně pracovat. 

Závěr 

 Ve zkoumaných třídách patrně existuje dobré třídní klima, neboť 

zjištěné hodnoty odpovídaly optimálním hodnotám jednotlivých oblastí 

třídního klimatu, které zkoumá dotazník Klima školní třídy. Přesto byly 

zjištěny rozdíly v hodnocení těchto oblastí některými skupinami žáků s vyšší 

mírou některých forem agrese. Zjištěno bylo, že fyzická a verbální agrese 

mají na kolektiv podobný vliv. Zhoršují vztah žáka se třídou a negativně je 

ovlivněn i vztah s pedagogem. Tyto vztahy nenarušuje vztek, který vede spíše 

k preferování soutěžení. Hostilita ovlivňuje vztahy podobně jako fyzická 

a verbální agresivita, ale ovlivňuje pouze vztah se třídou, nikoliv s učitelem. 

Více hostilní žáci preferují soutěživější prostředí a jsou spíše nespokojeni 
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s děním během přestávek. Celková agresivita narušuje vztah se spolužáky 

a pedagogem, zhoršen je přenos naučeného mezi školou a rodinou. Celková 

agresivita ovšem nevede k preferenci soutěživějšího prostředí a nemá vliv ani 

na vnímání dění během přestávek.  

Na základě zjištěných výsledků byl vyzdvižen vliv třídního učitele 

(a pochopitelně i dalších učitelů) na kvalitu třídního klimatu a výskyt sledovaných 

forem agrese u žáků. Je důležité podporovat kohezi ve třídě, např. formou 

skupinové práce či aktivit mimo klasické vyučování (školní výlety, sportovní 

kurzy). Zároveň je také nezbytné neopomíjet podporu spolupráce mezi školou 

a rodinou. Agresivita žáků je rodinným prostředím značně ovlivněna. Ve školním 

prostředí může mít značně negativní vliv na školní prospěch, což se později 

v životě může promítat také do dosahování vlastních cílů v osobním i profesním 

životě. V případě, že se ve třídě vyskytuje větší počet žáků s problémy v chování 

z hlediska míry agresivity (či je agresivita jen několika žáků velmi výrazná, 

ztěžující fungování třídy) či je patrné, že se žáci necítí ve třídě dobře a třídní 

kolektiv tak nedisponuje kvalitním třídním klimatem, je vhodné zvážit přizvání 

externího odborníka, který bude s třídou po delší dobu pracovat.  

Výsledky výzkumu nelze samozřejmě vzhledem k velikosti výzkumného 

vzorku a omezeným možnostem reprezentativnosti jeho výběru generalizovat. 

Bylo by tedy žádoucí provést obdobné šetření, které by tyto požadavky na 

výzkum naplňovalo. Při opakovaných zkušenostech dochází k fixaci určitých 

vzorců chování. Žáci, u kterých se vyskytuje vyšší míra agrese, se častěji 

setkávají s odmítáním. Při nedostatečně rozvinutých potřebných sociálních 

dovednostech se tak nejen upevňuje nevhodné chování, ale zároveň se tito 

žáci utvrzují v potřebě zaujímat vůči druhým lidem nepřátelský postoj. Je 

zapotřebí včasná intervence, ideálně již v mateřské škole.  

I přes uvedené limity lze studii vnímat jako přínosnou. Toto téma je 

dosud málo probádané. V odborné literatuře je věnována pozornost kauzalitě 

mezi agresivitou a kvalitou třídního klimatu. Nepodařilo se však nalézt výzkum, 

který by obdobným způsobem zkoumal, jaká je spojitost s třídním klimatem 

a jednotlivými formami agrese, či jak žáci s vyšší mírou jednotlivých forem 

agrese vnímají dílčí oblasti třídního klimatu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

narůstá ve školním prostředí agresivita, a to nejen mezi žáky, ale i ze strany 

žáků vůči učitelům, je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost prevenci. Žáci 

s vyšší mírou agresivity (zejména co se týče fyzické agrese, celkové agrese 

a hostility) se ocitají ve větším riziku výskytu sociálně-patologických jevů 

v dospělém životě. Tomu lze pochopitelně z velké části předejít. Škola nemůže 

nahradit roli rodiny, v mnoha případech však může být faktorem, který některé 

negativní působení rodiny oslabí, což zcela jistě platí v případě agresivního 

chování. 
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Analýza rozdílů postojů vůči lidem s postižením 

u praktikujících učitelů a studentů učitelství 

Attitudes Towards People with Disability and its 

Differences Among Teacher Students and Teachers 

Ladislav Zilcher, Barbora Lanková, Ianka-Maria Krulišová 

Abstract 

Research in attitudes towards people with disability has increased in 

last few decades for various groups. Therefore is important to focus 

research also to educational environment. Firstly teachers are often in 

professional contact with pupils with disability and have to work with 

them. Secondly they acts to the rest of pupils and have to prepare whole 

class for new possible classmate with disability. Although teachers 

work in this case need high competences but on the other hand attitudes 

are proved to be important part of it. Paper main goal is to determine 

possible differences between practicing teachers and teacher students in 

attitudes towards people with disability. We used validated questionnaire 

for measuring social distance towards people with disability made from 

Bogardus scale of social distance. In research participated 114 teachers 

and 118 teacher students of primary education from two universities. 

Results was analysed by nonparametric statistics. 

Keywords: Attitudes. Disability. Teachers. Teacher students. 

Úvod 

Téma postojů vůči lidem s postižením se v posledních letech objevují 

v celé řadě výzkumných studií, které od přijetí Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) poukazují stále více na 

potřebu dané problematiky v současné společnosti. Díky změně klasifikace se 

mezinárodně přechází od medicínské orientace hodnocení osob s postižením 

na ekologické či sociální (Angelov & Eliason, 2018). V tomto rámci se 

terminologie blíží k biopsychosociálnímu vnímání osob a upozaďuje se směr 

patobiologický. Postižení či znevýhodnění je chápáno jako dynamická 

interakce mezi postižením člověka a jeho osobností, vlohami a prostředím. 

Právě díky této změně se mezinárodně rozšířila a inovovala terminologie 

směřující k potřebě podpory (Zilcher, 2020), což považujeme za důležitý 

milník ve speciálně pedagogickém kontextu. Tyto změny v klasifikaci 

můžeme nejvíce vnímat právě vedukační rovině. V České republice je potřeba 
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podpory ukotvena v zákoně od roku 2015, a to konkrétně ve znění odst. 3, 

§ 16, ve kterém se poprvé vymezuje 5 stupňů podpory ve vzdělávacím 

prostředí. Díky tomu již nehodnotíme žáky s postižením horizontální rovinou 

(dle typu postižení), avšak dle úrovně podpory, kterou žáci potřebují (Zilcher, 

Svoboda, 2019). Tyto i další vlivy podmiňují celou řadu výzkumů jak 

v českém či slovenském prostředí (Vostrý, 2019, Zilcher &Svoboda, 2019; 

Zilcher, 2020; Pančocha, 2013), tak v prostředí zahraničním (Avramidis 

& Norwich, 2002; Forlin, Earle, Rolemann & Sharma, 2011; Dupoux, Wolman 

& Estrada, 2005). Postoj celkově můžeme definovat jako vykazovanou libost 

či nelibost člověkem vůči předmětu měření postoje. Z toho lze jednoduše 

usuzovat, že postoj nemusí být směřován jen k osobám s postižením, s jinakostí, 

avšak ani k lidem obecně. Postoje lze měřit například k různým typům chování, 

předmětům či situacím (Gjedia & Barjami, 2017; Zilcher, 2020). Zkoumání 

postojů člověka vůči lidem s postižením je podle celé řady expertů základním 

předpokladem k objektivnějšímu uchopení situace či ke vhodnějším reakcím 

(Ajzen & Fischbein, 2005). Neoddiskutovatelná je také spojitost mezi postoji 

učitelů k lidem s postižením a jejich postoji k inkluzivnímu vzdělávání, a to 

obzvláště za předpokladu individuální integrace dětí se závažnějším postižením 

(Michalík, Baslerová, Růžička a kol 2018). Výzkumy poukazují na zásadní 

disproporce v postojích vůči lidem s postižením napříč společností. U žen jsou 

většinou identifikovány pozitivnější postoje nežli u mužů (Pančocha, 2013), 

zároveň ženy-učitelky mají pozitivnější postoj inkluzivnímu vzdělávání nežli 

učitelé-muži (Hájková & Strnadová, 2010). V našich autorských výzkumech 

jsme potvrdili vztah mezi inkluzivně didaktickými kompetencemi a postoji 

učitelů vůči lidem s postižením, kdy kompetentnější učitelé měli taktéž 

pozitivnější postoje (Zilcher, 2020). I přes šíři již realizovaných výzkumných 

aktivit na toto téma, nebylo dosud výzkumně řešeno, jestli studenti učitelství 

pro 1. stupeň základní školy mají rozdílné postoje vůči lidem s postižením 

nežli jejich zkušenější kolegové. Zde jsme vycházeli ze dvou základních 

předpokladů. Naše předchozí výzkumy naznačují, že starší pedagogové nemusejí 

mít vždy pozitivnější postoje k lidem s postižením (Zilcher & Svoboda, 2019), 

zároveň je potvrzeno, že i věk má na postoje k lidem s postižením velikou roli 

a lidé mladšího věku a vysokého vzdělání mají postoje statisticky nejpozitivnější 

(Pančocha, 2013). Z výše zmíněných důvodů jsme se rozhodli v našem výzkumu 

zvolit tuto komparaci. 

Metodologie 

Pro možnost vhodně komparovat výsledky naší studie s výsledky 

předchozích výzkumných aktivit zaměřených na učitele (Zilcher, 2020) 

a běžnou populaci (Pančocha, 2013) jsme zvolili obdobný nástroj, tedy 

konkrétně adaptovanou verzi Bogardusovi škály sociální distance. Oproti výše 

zmíněnému měření postojů je konstrukt sociální distance zaměřen na 

problematiku vnímané sociální blízkosti či distance mezi lidmi či mezi 
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skupinami lidí (Dufwenberg & Muren, 2006, Pančocha, 2013). Pokud se 

plánuje měřit postoj vůči lidem s postižením, často se přikláníme právě 

k typům nástrojů, které jsou různou odnoží konstruktu měření sociální 

distance (Blunder, Potts & Scior, 2016; Zilcher, 2020). Například Harth 

popisuje konstrukt sociální distance jako ideální k reflektování postoje 

k marginalizovaným skupinám obyvatelstva (1971 in Zilcher, 2020). V našem 

výzkumu jsme zvolili aplikovanou verzi The Mental Retardation Attitude 

Invertory – Revised (Antonak, Harth, 1994), která byla aplikována Pančochou 

(2013), a následně využita Zilcherem (2020) či Vostrým (2019). Nástroj měří 

sociální distanci vůči třem základním typům lidí s postižením, a to vůči lidem 

s mentálním postižením, tělesným postižením a postižením smyslovým. 

Osobu s mentálním postižením vykresluje nástroj jako člověka s Downovým 

syndromem, člověka s tělesným postižením jako člověka na invalidním 

vozíku a člověka se smyslovým postižením reprezentuje člověk nevidomý či 

neslyšící. Nástroj má 8 základních položek s třístupňovou škálou ke každému 

reprezentovanému člověku s postižením. Jedním z příkladů položky je „Byl 

bych raději, kdyby člověk s tímto postižením nebyl mým spolupracovníkem“. 

Třístupňová jednoduchá škála k těmto položkám je 1) souhlasím; 2) tak napůl; 

3) nesouhlasím.   

Výběrový soubor sestával z 232 respondentů, kdy jejich výběr probíhal 

kvótním výběrem pro maximální zachování rovnosti skupin. Z celkového 

počtu respondentů je 118 studentů učitelství 1. stupně a 114 učitelů 1. stupně 

z Ústeckého kraje. Kvótním výběrem jsme docílili poměrného zastoupení 

obou skupin, které čítalo 51% studentů a 49% učitelů. Vzhledem k tomu, že 

jsme pracovali pouze s posledními dvěma ročníky studentů učitelství pro 1. st, 

základních škol, tak jsme oslovili dvě pedagogické fakulty. Konkrétně 

Pedagogickou fakultu UK v Praze a Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad 

Labem. 

Cílem výzkumu bylo primárně zjistit vliv pedagogické praxe na 

postoje vůči lidem s postižením. Výzkumný problém by mohl být definovaný 

kauzálně, a to „Jaký vliv má pedagogická praxe na postoje učitelů vůči lidem 

s postižením?“. Ačkoliv se nejedná o klasický experiment, ve kterém se 

nejčastěji definují kauzální výzkumné problémy, tak v tomto případě můžeme 

hovořit spíše o kvaziexperimentu, kdy cíleně s proměnnými nemanipulujeme, 

avšak již jsou rozdílné při počátku zkoumání (Říčan, 2016). 

Ve výzkumu jsme definovali dvě základní hypotézy, a to: 

H1: Praktikující učitelé na 1. stupni základních škol mají vyšší míru sociální 

distance vůči lidem s postižením nežli studenti 4. a 5. ročníků učitelství pro 

1. st. základních škol. 

H2: Začínající učitelé na 1. stupni základních škol budou mít nižší míru sociální 

distance vůči lidem s postižením nežli učitelé dlouholetou praxí. 
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Analýza dat 

V procesu induktivní analýzy jsme postupovali standardním způsobem, 

kdy jsme nejprve zjistili rozložení dat a za pomoci Shapiro-Wilkova testu 

normality testovali nulovou hypotézu o rovnosti rozptylů. U všech analyzovaných 

dat výsledky Shapiro-Wilkova testu jsou menší než p =0.05 (konkrétně menší 

než p=.000), tedy nadále pracujeme pouze za pomocí neparametrických 

statistických metod.  

Při výpočtu H1 jsme pracovali Mann-Whitney testem, tedy nepa-

rametrickou variantou T-testu (Hendl, 2012). Výsledek MW testu proti nulové 

H10, kdy tvrdíme, že mezi danými soubory není statisticky významný rozdíl 

je p=0,1471. V tomto případě nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu a přejít 

k hypotéze věcné. Pro vizualizaci dat využíváme kvartilového grafu níže (viz 

graf č. 1). 

 

Graf č. 1: Kvartilový graf sociální distance učitelů a studentů učitelství na 

prvním stupni ZŠ (Krulišová, 2021) 

Při výpočtu H2 jsme postupovali stejným způsobem, využili jsme 

však neparametrické varianty Anovy, konkrétně Kruskal-Wallisovu Anovu. 

Při výpočtu jsme pracovali s nulovou hypotézou H20, že mezi jednotlivými 

proměnnými neexistuje statisticky významný rozdíl na pětiprocentní hladině 

významnosti. Výsledek Kruskal-Wallisovy Anovy je p = 0,0317, tedy můžeme 

vyvrátit nulovou hypotézu o tom, že mediány jsou si rovné a můžeme přejít 

k věcné hypotéze H2. Existující statisticky významný rozdíl na pětiprocentní 

hladině významnosti nadále postoupíme post-hoc analýze, ke které využijeme 

Dunnové metodu (Dunn, 1964). Výsledky post-hoc analýzy jsou patrné 

v tabulce č. 1 níže. 
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Tabulka č. 1: Výsledky post-hoc analýzy pomocí Dunnové metody (Krulišová, 

2021) 

  A B C D 

A    x p = 0,505 p = 0,808 p = 0,005 

B p = 0,505    X p = 0,696 p = 0,050 

C p = 0,808 p = 0,696    x p = 0,018 

D p = 0,005 p = 0,050 p = 0,018  x   

Výsledky jsou následně vizualizované v kvartilovém grafu č. 2 níže. 

 

Graf č. 2: Kvartilový graf sociální distance učitelů na prvním stupni ZŠ 

v závislosti na délce praxe (Krulišová, 2021) 

V tomto případě můžeme říci, že statisticky významné rozdíly jsou 

pouze mezi kategoriemi učitelů s nejdelší praxí, u nichž se projevil vyšší 

index sociálního odmítnutí nežli učitelé ze všech ostatních kategorií. Mezi 

jinými kategoriemi ke statistické významnosti nedošlo, a to ani v případě 

desetiprocentní hladiny významnosti. Na základě tohoto výsledku můžeme 

tvrdit, že učitelé 1. stupně základních škol mají statisticky významně nejvyšší 

sociální distanci tehdy, jsou-li v kategorii učitelů s nejdelší praxí, tedy více 

než 25 let praxe. Dané výsledky potvrzuje také vizualizace v grafu číslo 2., ve 

kterém jsou veškeré hodnoty významně vyšší oproti ostatním kategoriím 

učitelů. 

Diskuse 

Výsledky obou součástí induktivních analýz poukazují na zajímavá 

zjištění v kontextu postojů vůči lidem s postižením, konkrétněji sociální distanci 

učitelů 1. stupně základních škol. První hypotéza, kde jsme předpokládali 

pozitivnější postoje u studentů učitelství 1. stupně základních škol vůči lidem 
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s postižením oproti jejich zkušenějším kolegům, se nepotvrdila, a to ani 

v případě využití méně používané desetiprocentní hladiny významnosti. Možných 

vysvětlení našeho chybnému předpokladu se ukazuje celá řada. I přes to, že 

existují výsledky výzkumů, poukazující na pozitivnější postoje mladých 

vzdělaných lidí (obzvláště žen) vůči lidem s postižením (Pančocha, 2013), 

stále může být poměrně zásadní dalších intervenujících proměnných. Již 

Allport (1954; Zilcher & Říčan, 2014) vytvořil na základě svých výzkumů 

tzv. Kontaktní teorii, dle které se postoje vůči marginalizovaným jedincům 

zlepšují výhradně tehdy, kdy dochází k blízkému kontaktu a interakci. Další 

výzkumníci danou teorii inovovali na Teorii plánovaného chování (Ajzen 

& Fishbein, 2005), kdy nejdůležitější je kvalita kontaktu a pozitivní interakce, 

že samotný kontakt s marginalizovanými jedinci nestačí k dlouhodobé změně 

postojů (Pettigrew, et al., 2011; Zilcher, 2020; Vostrý, 2019). Dle těchto teorií 

můžeme usuzovat, že studenti 4. a 5. ročníků studia učitelství pro 1. stupeň 

základní školy mají stále nedostatek vhodného kontaktu a interakce s osobami 

s postižením, tedy nemohli změnit případné předsudky a stereotypy (Zilcher 

& Svoboda, 2019). V tomto ohledu by bylo vhodné realizovat další studie, 

kde by se u studentů zjišťovala frekvence a kvalita kontaktu s osobami 

s postižením, a následně vliv této proměnné na jejich sociální distanci k lidem 

s postižením. Zajímavá by taktéž byla komparace studentů běžných studijních 

programů učitelství pro 1. stupeň základních škol a učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

se speciální pedagogikou, kdy u kombinace se speciální pedagogikou lze 

usuzovat více zkušeností a interakcí s osobami či žáky s postižením. Tuto 

premisu potvrzují výsledky u žáků 4. a 5. tříd, kteří měli pozitivnější postoje 

k lidem s postižením tehdy, když měli blízkého s postižením, což mohl být 

klidně spolužák či rodinný příslušník (Zilcher, 2016; Zilcher & Svoboda, 

2019). 

V rámci druhé hypotézy jsme opět dospěli k zajímavému výsledku, ve 

kterém sice byla nalezena statistická významnost, a můžeme tedy věcnou 

hypotézu potvrdit, avšak pouze u některých kategoriích učitelů. Mezi učiteli 

od 1-7 let praxe, od 8 do 15 či od 15 do 25 let praxe nebyl žádný statistický 

vliv potvrzen, avšak významná je proti těmto všem kategoriím ta část učitelů, 

kteří mají více než 25 let praxe. Jednoduše řečeno učitelé s nejdelší praxí mají 

statisticky významně negativnější postoje nežli všichni jejich „služebně 

mladší“ kolegové, a to i ti s praxí od 15 do 25 let. V tomto případě můžeme 

opět nalézt několik interpretačních rovin, kdy první bude obdobná jako 

v hypotéze H1. Dle výzkumu Pančochy mají starší osoby statisticky negativnější 

postoje (vyšší sociální distanci) nežli osoby mladší (Pančocha, 2013). V tomto 

případě to může být jeden z důvodů, avšak nepoukazuje to na odůvodnění 

nesymetrického vztahu, tedy proč není rozdíl mezi učiteli od 1 do 25 let praxe 

v žádné kategorii? V tomto ohledu můžeme předpokládat, že učitelé s vyšší 

než 25letou praxí neměli možnost také dostatek sociálních kontaktů s osobami 

s postižením. Jak jsme již zmínili v úvodu, až v poslední dekádě se začíná 

postupně prosazovat prointegrační či dokonce proinkluzivní paradigma. 
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Stejně tak před dvěma či třemi dekádami nebylo zcela běžné potkávat osoby 

s postižením jinde, nežli v odlehlých vesnicích, kde byla umístěna sociální 

zařízení pro tyto jedince (Zilcher & Svoboda, 2019). Tedy i zde můžeme 

polemizovat nad Teorií plánovaného chování či Kontaktní teorií jakožto 

intervenující proměnnou. Zároveň se jedná o problematiku, která je skutečně 

hodna dalšího zkoumání, kdy výzkum kvalitativního designu by mohl 

zodpovědět otázky, v čem jsou tak odlišní právě učitelé kategorie s praxí nad 

25 let. 

Závěr 

Výzkum byl koncipován do dvou částí, kdy jsme předpokládali 

rozdílnosti v sociální distanci, a to jak u praktikujících učitelů, tak u studentů 

učitelství (konkrétně učitelství 1. stupně základních škol). V tomto ohledu 

jsme nepotvrdili naší premisu, neboť výsledky nebyly statisticky významné 

a nemohli jsme vyvrátit nulovou hypotézu. V druhé rovině jsme zjišťovali, 

jestli délka pedagogické praxe u učitelů má vliv na jejich sociální distanc vůči 

lidem s postižením. V této části jsme objevili zajímavý výsledek, kdy učitelé 

s největší praxí (nad 25 let) se zásadně vyjímali nad ostatními. Měli statisticky 

významně vyšší sociální distanci k lidem s postižením nežli všechny kategorie 

mladších kolegů. I přes celou řadu intervenujících proměnných je pro nás toto 

zjištění zajímavé, a to primárně z důvodu, že v českém školství je stále vysoké 

procento učitelů nad 60 let věku, tedy je nutné s touto kategorií intenzivně 

pracovat. Je nutné říci, že se jedná o kolegy, kteří prošli pregraduální 

přípravou ve velké míře před rokem 1989, kdy byl uplatňován prioritně 

segregativní přístup. Bylo by nasnadě říci, že by zkušeným učitelům prospělo 

školení pro zlepšení sociální distance vůči lidem s postižením. Tato strategie 

však nefunguje, naopak by mohla být až kontraproduktivní. Strategie, které se 

v tomto ohledu ukazují jako vhodné je právě spolupráce s ostatními kolegy 

formou kooperativních příprav na výuku, na projektové dny, na práci s dětmi 

s potřebou podpory, případně strategické plánování školy (Zilcher & Svoboda, 

2019; Svoboda, 2020). Právě těmito mechanismy může i starší učitel nalézt 

vhodnou formou efektivnější metody práce, které mohou vyhovovat i těm, se 

kterými by si byl jinak bezradný, což zpětně může narušovat jeho sociální 

distanci k lidem s postižením. Samozřejmě netvrdíme, že je to jediná cesta, 

ani že naše výsledky jsou nějak závratným způsobem reprezentativní. Pouze 

poukazujeme na možné problémy a předpokládáme jejich příčiny, a to na 

základě relativně malého vzorku. Pokud by však bylo možné vytvořit 

reprezentativní šetření v podobném duchu na celou populaci, pak bychom 

bylo schopni vyvodit daleko efektivnější a pregnantnější doporučení pro praxi, 

avšak to spíše tehdy, kdybychom byli schopni dané šetření rozšířit i o důkladnou 

kvalitativní sondu. Bez adekvátní znalosti odpovědí na otázku proč, bude mít 

i značné množství dat kvantitativní povahy omezenou vypovídající hodnotu. 
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Kvantitatívna analýza úloh z T5 

Quantitative Analysis of T5 Tasks 

Mária Jurečková, Lenka Valentová 

Abstract 

In school mathematics there are specific areas – critical areas that 

students do not manage repeatedly and for a long time at such a level 

that their mathematical literacy develops productively. The aim of our 

paper is to identify critical areas in school mathematics using quantitative 

analysis of the results of long-term testing of students. 

Keywords: Critical areas. School mathematics. Nationwide testing of 5th 

grade pupils. Quantitative analysis. 

Úvod 

Slovenskí žiaci sa dlhodobo zúčastňujú celonárodných a tiež medzi-
národných testovaní, ktoré pravidelne zisťujú a hodnotia úroveň matematickej 
gramotnosti žiakov a získané výsledky následne komparujú s výsledkami 
zvyšných zúčastnených krajín. Analýza výsledkov týchto testovaní môže 
prispieť k návrhom na skvalitnenie vyučovacieho procesu v jednotlivých 
krajinách, či môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie výskumy. 

Českí pedagógovia z Karlovej univerzity v Prahe, N. Vondrová, 
M. Rendl a kol. skúmali výsledky medzinárodných testovaní a zistili, že 
v niektorých oblastiach školskej matematiky českí žiaci opakovane zlyhávajú. 
Tieto oblasti matematiky nazvali kritické miesta matematiky (Rendl, Vondrová 
a kol., 2013). Výskum pedagógov z Karlovej univerzity v Prahe nás inšpiroval 
k podobnému výskumu na Slovensku. 

Metodika kvantitatívneho výskumu 

Z dôvodu získania čo najobjektívnejšej informácie o tom, ktoré oblasti 
školskej matematiky sú pre žiakov problémové, rozhodli sme sa pre náš 
výskum použiť viacročné výsledky celoslovenského testovania T5 z matematiky. 
Celonárodné testovanie piatakov je organizované Národným ústavom certifi-
kovaných meraní vzdelávania od roku 2016 a jeho cieľom je objektívne 
zhodnotiť úroveň matematickej gramotnosti žiakov. Testy sú vytvorené na 
základe obsahových a výkonových štandardov uvedených v inovovanom 
Štátnom vzdelávacom programe pre primárne a sekundárne vzdelávanie 
(NÚCEM). 
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Vzhľadom na to, že obdobie pandémie neumožnilo realizáciu 

testovania v rokoch 2020 a 2021, budeme pracovať s výsledkami testov T5 

z rokov 2016-2019.  

Všetky úlohy sú kategorizované podľa revidovanej Bloomovej taxo-

nómie kognitívnych cieľov od úrovne zapamätať si, až po úroveň hodnotiť. 

Úlohy sú delené do viacerých oblastí aj na základe ďalších aspektov (NÚCEM). 

Schéma kategorizácie testových úloh T5 je zobrazená v nasledujúcom diagrame 

(Obr. 1). 

 

 
Obr. 1 Kategorizácia testových úloh z celonárodného testovania (spracované 

na základe NÚCEM, 2019 a; NÚCEM, 2019 b) 

 

V rámci výskumu sledujeme obťažnosť jednotlivých úloh. Obťažnosť 

úloh je vyjadrená podielom počtu žiakov, ktorí položku vyriešili správne 

a počtu všetkých testovaných žiakov. Za správnu odpoveď na testovú položku 

žiak získal 1 bod a za nesprávnu odpoveď žiak nezískal žiaden bod. Čím 

vyššia je hodnota obťažnosti položky, tým väčšia časť žiakov na položku 

odpovedala správne, tým bola položka ľahšia (Balgová, 2020).  

Obťažnosť jednotlivých úloh budeme analyzovať z pohľadu ich 

zaradenia do jednotlivých kategórií, či už z pohľadu tematických okruhov, 

celkov a kontextu. Vzhľadom na to, že každú zo sledovaných úloh riešilo viac 

ako 35 000 žiakov, je sledovaný znak z pohľadu štatistiky veľmi významný. 

Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku, ktorú sme analyzovali v rámci vybraných 

štatistických procedúr, tvorí 120 úloh, ktoré boli v rokoch 2016-2019 použité 

v T5 z matematiky. NÚCEM nám poskytol databázu relevantných údajov 

o jednotlivých úlohách. Obsahuje charakteristiku každej úlohy z pohľadu jej 

obťažnosti a zaradenia podľa jednotlivých kategórií (viď obr. 1). 
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Kvantitatívna analýza úloh 

Analýzu obťažnosti úloh použitých v testoch začneme deskriptívnou 

štatistikou obťažnosti úloh výskumnej vzorky. Nasledujúca tabuľka obsahuje 

rozdelenie počtu úloh podľa tematických okruhov a kontextu. 

Tab. 1 Rozdelenie počtu úloh T5 podľa tematických okruhov a kontextu 

POČET ÚLOH (T5) KONTEXT 
  

OKRUH Matematický Reálny SPOLU 

1 Čísla, počtové výkony s číslami 32 28 60 

2 Postupnosti, funkcie, tabuľky, 

diagramy 
4 9 13 

3 Geometria a meranie 15 11 26 

4 Kombinatorika, pravdepodobnosť, 

štatistika 
1 10 11 

5 Logika, dôvodenie, dôkazy 1 9 10 

SPOLU 53 67 120 

 

Z tabuľky 1 vidíme, že dominantné zastúpenie v T5 mali úlohy 

z tematického okruhu Čísla, počtové výkony s číslami a takmer pätinu úloh 

bola z okruhu Geometria a meranie. V nasledujúcom Grafe 1 je prezentované 

porovnanie priemernej obťažnosti úloh z T5 podľa okruhov. 

 

 

Graf 1 Priemerná obťažnosť úloh T5 podľa okruhov 

 

Na základe údajov o našej výskumnej vzorke môžeme konštatovať, že 

absolventom primárneho vzdelávania robia najväčšie problémy úlohy z okruhu 
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Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika a najúspešnejšie riešili úlohy 

z okruhu Čísla a počtové výkony s číslami. 

Ďalším faktorom, ktorý môžeme skúmať, je kontext. V nasledujúcom 

grafe 2 je zobrazená priemerná obťažnosť úloh v sledovanom období cez 

faktor kontext. 

 

 

Graf 2 Priemerná obťažnosť úloh T5 podľa kontextu 

 

Údaje, ktoré nám poskytol NÚCEM, nám umožnili pozrieť sa na 

obťažnosť úloh aj z pohľadu jednotlivých tematických celkov. V tabuľke 2 je 

uvedené rozdelenie počtu úloh podľa tematických celkov a kontextu. 

Tab. 2 Rozdelenie počtu úloh T5 podľa tematických celkov a kontextu 

POČET ÚLOH  KONTEXT   

CELOK Matematický Reálny SPOLU 

1 Vytváranie prirodzených čísel 

v obore do 10 000 
11 3 14 

2 Sčítanie a odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 10 000 
11 11 22 

3 Násobenie a delenie v obore 

násobilky 
11 15 26 

4 Geometria a meranie 14 11 25 

5 Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 

6 27 33 

SPOLU 53 67 120 
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Vidíme, že rozdelenie úloh podľa definovaných celkov má z pohľadu 

nášho výskumu ďalšiu pridanú hodnotu, a to možnosť sledovať úspešnosť 

žiakov pri riešení aplikačných úloh. V tomto celku majú prirodzene najväčšie 

zastúpenie práve úlohy s reálnym kontextom. 

Nasledujúci graf zobrazuje priemernú obťažnosť úloh T5 podľa 

jednotlivých tematických celkov. 

 

 

Graf 3 Priemerná obťažnosť úloh T5 podľa tematických celkov 

 

Z Grafu 3 je zrejmé, že úlohy z tematických celkov Geometria a meranie 

a Riešenie aplikačných úloh robia žiakom najväčšie problémy. Štatistickú 

významnosť týchto rozdielov je ale potrebné overiť vhodnými štatistickými 

testami. 

Vzhľadom na výsledky Grafu 3 zobrazujúceho priemernú obťažnosť 

úloh T5 podľa jednotlivých celkov, sme sa rozhodli podrobnejšie analyzovať 

úlohy z celku Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie. Zaujímalo nás, v ktorých typoch aplikačných úloh boli 

žiaci najmenej úspešní. Nasledujúci graf udáva, aká je priemerná obťažnosť 

aplikačných úloh podľa tematických okruhov.  
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Graf 4 Priemerná obťažnosť aplikačných úloh T5 podľa tematických okruhov 

 

Z grafu môžeme vidieť, že aplikačné úlohy sa vyskytovali len v rámci 

tematických okruhov Postupnosti, funkcie, tabuľky, grafy; Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, štatistika a Logika, dôvodenie, dôkazy. Môžeme konštatovať, 

že v aplikačných úlohách z tematického okruhu Kombinatorika, pravdepo-

dobnosť, štatistika, mali žiaci najslabšie výsledky.  

Na základe výsledkov deskriptívnej štatistiky môžeme pristúpiť 

k formulácii výskumných otázok pre absolventov primárneho vzdelávania. 

1. Je štatisticky významný rozdiel v obťažnosti úloh z jednotlivých tematických 

okruhov?  

2. Je štatisticky významný rozdiel v obťažnosti úloh z jednotlivých tematických 

celkov?  

3. Je štatisticky významný rozdiel v obťažnosti úloh s matematickým a reálnym 

kontextom? 

4. Aplikačné úlohy z ktorých okruhov majú najväčšiu obťažnosť? 

Aby sme mohli korektne odpovedať na jednotlivé otázky, je potrebné 

testovať hypotézy o priemeroch sledovaného znaku (obťažnosť úloh) podľa 

jednotlivých kategórií. Testy na porovnávanie rozdielov priemerov výberových 

súborov požadujú formuláciu nulovej a alternatívnej hypotézy. V prípade 

porovnávania priemernej obťažnosti úloh vzhľadom na jednotlivé faktory 

nulová hypotéza predpokladá, že nie je rozdiel v priemernej obťažnosti úloh 

vzhľadom na uvažovaný faktor. Alternatívna hypotéza tvrdí, že existuje 

rozdiel v priemernej obťažnosti úloh vzhľadom na uvažovaný faktor. Všetky 

testy sme realizovali na hladine významnosti 0,05, čo predstavuje chybu, ktorej 

sa dopustíme v prípade zamietnutia správnej nulovej hypotézy. Rozhodnutie 

o tom, či zamietnuť nulovú hypotézu, sme robili na základe p-hodnoty, ktorá 

je súčasťou výsledku každého testu. Ak jej hodnota je menšia ako zvolená 
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hladina významnosti, je dôvod zamietnuť nulovú hypotézu a prijať alternatívnu. 

To znamená že rozdiely v priemernej obťažnosti úloh sú vzhľadom na uvažované 

kategórie štatisticky významné.  
Na testovanie sme použili vhodné štatistické procedúry, ktoré sú 

v ponuke programu Microsoft Excel. Vo všetkých realizovaných testoch bola 
p-hodnota menšia ako zvolená hladina významnosti, čo je dôvod na zamietnutie 

nulových hypotéz. Vzhľadom na túto skutočnosť môžeme odpovedať na 
výskumné otázky cielené pre primárne vzdelávanie:  

1. Rozdiel v priemernej obťažnosti úloh, kategorizovaných podľa tematických 

okruhov je štatisticky významný.  

2. Rozdiel v priemernej obťažnosti úloh, kategorizovaných podľa tematických 

celkov je štatisticky významný.  

3. Rozdiel v priemernej obťažnosti úloh, kategorizovaných podľa kontextu 

je štatisticky významný. Úlohy s reálnym kontextom sú pre žiakov primár-

neho vzdelávania obťažnejšie. 

4. Aplikačné úlohy z tematického okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť, 

štatistika sú pre žiakov primárneho vzdelávania najobťažnejšie. 

Záver 

Cieľom nášho kvantitatívneho výskumu bolo identifikovať okruhy, 
resp. celky školskej matematiky, ktoré sú problémové pre žiakov 1. stupňa 

základnej školy. Úlohy, ktoré sme použili ako výberové súbory, boli tvorené 
a kategorizované tímom odborníkov pod záštitou NÚCEM.  

Kvantitatívna analýza úloh použitých v T5 ukázala, že v prípade 

okruhov a celkov sú štatisticky významné rozdiely v obťažnosti úloh. Konkrétne, 
žiaci primárneho vzdelávania majú najväčšie problémy s úlohami z okruhu 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, a to predovšetkým v aplikačných 
úlohách. Úlohy s reálnym kontextom zvládajú žiaci celkovo ťažšie ako 

s matematickým kontextom.  
Uvedené výsledky kvantitatívneho výskumu sú pre nás vhodným 

odrazovým mostíkom pre ďalší pedagogický výskum, ktorý bude orientovaný 
na kvalitatívnu analýzu žiackych riešení úloh, ktoré nám umožnia presnejšiu 

identifikáciu kritických miest v školskej matematike. 
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Inkluzívne prostredie vysokej školy z pohľadu študentov 

Inclusive University Environment 

from the Perspective of Students 

Oleh Dorozhovets, Ivana Prachárová 

Abstract 

In the article we chronologically determine terms of inclusion, an 

inclusive environment. Last but not least, we pay particular attention to 

the prelimination of the concept of inclusive index. In this correlation, 

we focus on the identification of the basic components of the inclusive 

environment and the detection of the degree of  university environment 

inclusiveness in the field as inclusive culture, policies, and inclusive 

practice based on data analysis obtained through the questionnaire tool. 

Attention is primarily focused on the description of the degree of 

university environment inclusiveness from the perspective of students 

preparing for pedagogical practice and teaching profession. 

Keywords: Inclusion. Inclusive environment. Inclusive index. Inclusive 

university environment. 

Úvod 

 V súčasnom období a simultánne v kontinuite s inováciami a kon-

verziami vstupujúcich do popredia v slovenskom školskom systéme, bez 

ohľadu na súčasné dištinkcie ovplyvnené pandemickou situáciou, sa stále 

stretávame s aktuálne exponovanou otázkou, t.j. otázkou inklúzie. Nemožno 

na tomto mieste nespomenúť, že samotný proces tvorby a kreovania 

inkluzívneho prostredia je strategicko-perspektívny proces, ktorý súbežne 

prebieha vo viacerých, rovnako zlomových úrovniach. Pre samotný rozvoj 

inklúzie je rozhodným a náležitým vedieť včas identifikovať vhodné 

strategické inovácie, ktoré sa následne aplikujú do výchovno-vzdelávacieho 

procesu v rámci realizácie inkluzívneho vzdelávania. Včasné sledovanie 

konverzií a transformácií pri realizácii inklúzie v inkluzívnom prostredí nie je 

simplicitná úloha, keďže je potrebné vedieť identifikovať a analyzovať 

rozsiahle údaje. Skúmať samotný proces kreovania inklúzie je možné 

predovšetkým prostredníctvom pozorovania a následnej analýzy zmien ako 

v politicko-sociálnej, praxeologickej či kultúrnej rovine. V tejto súvzťažnosti 

našu pozornosť ďalej v príspevku sústreďujeme práve na nástroj merania 

efektívnosti inklúzie na konkrétnej vybranej škole, t.j. našu pozornosť ďalej 
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orientujeme na index inklúzie. A priori než prejdeme k samotnému indexu 

inklúzie, nasledujúce podkapitoly venujeme lakonickej determinácii pojmov 

inklúzia a inkluzívne prostredie, ktorých charakterizáciu v nami skúmanej 

problematike považujeme za relevantný atribút. 

Čo je inklúzia? 

 Ako sme už čiastočne načrtli v introdukcii, dynamikou rozvoja 

spoločnosti poznamenanou inováciami sa dostáva do popredia pojem inklúzia 

v pedagogickej teórii, ale i praxi ako odpoveď na sociálno-politické a ekonomické 

konverzie. Osobitne zlomovým sa stáva v tejto kontinuite nazeranie na každú 

jednu ľudskú bytosť ako na jedinečnú a singulárnu osobnosť so svojimi 

právami a slobodami, ktoré sa prelínajú aj do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V krajinách, ktoré podpísali deklaráciu OSN o právach ľudí (UNESCO, 

1994), medzi ktoré patrí od 25. júna 2010 podpísaním Dohovoru OSN aj 

Slovenská republika, bola každá vláda nielen oprávnená, ale aj povinná 

vytvárať inklúziu a implementovať ju do škôl. Z tohto dôvodu vznikla aj 

potreba vytvorenia proinkluzívne zameraných projektov a zákonov, ktorých 

zacielenie bolo orientované na kreovanie inkluzívneho prostredia, realizovanie 

inkluzívneho vzdelávania v praxi prostredníctvom aplikácie princípov inklúzie 

a inkluzívneho kurikula. Dôsledkom aplikácie zmieňovaných postupov vznikla 

aj požiadavka sukcesívnej transformácie celého vzdelávacieho systému 

v Slovenskej republike smerom k inklúzii. Pod transformáciou v slovenskom 

vzdelávacom systéme myslíme predovšetkým prechod od integrácie k inklúzii. 

Ako ďalej poznamenávajú Hapalová s Kriglerovou (2013, s. 5) táto nutnosť 

postupného posunu od konceptu integrácie detí so špeciálnymi výchovno- 

-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) k inklúzií všetkých detí do 

hlavného vzdelávacieho prúdu pramení nielen z „medzinárodných trendov 

a záväzkov Slovenska, ale aj z praktických požiadaviek na zvyšovanie kvality 

vzdelávania pre všetky deti“. 

O samotnej exponovanosti zmieneného sukcesívneho posunu vedú 

diskurz viacerí odborníci i praktici. Lechta (2010) v rámci diskusie v predmetnej 

problematike podčiarkuje, že v súčasnosti kontinuálne prebieha posun od 

integrácie k inklúzii. Feuser (in Holzinger, Wohlhart, 2009) pod pojmom 

integrácia v edukácii rozumie akceptáciu a reštitúciu spoločného školského 

života a rozšírenie možností či rôznorodých príležitostí pre všetkých bez 

rozdielu. Pod pojmom inklúzia autor preciťuje zmysel pre komunitu, v ktorej 

sú všetky ľudské bytosti považované za schopné naučiť sa všetko takým 

spôsobom, ktorý im vyhovuje a je v súlade s ich schopnosťami a možnosťami. 

Ako ďalej vysvetľujú Ainscow (2015) a Mesiiou (2016) inklúzia a inkluzívne 

vzdelávanie sa zameriava predovšetkým na „potrebu poskytovať vysokokvalitnú 

vzdelávaciu odozvu pre všetkých študentov, pričom sa zvyšuje počet praktík, 

ktoré vedú k plnej participácii“. V samotnej otázke determinácie a ponímanii 

inklúzie sa stotožňujeme s presvedčením Kleina (2020), ktorý delimituje 
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dištinkciu medzi integráciou a inklúziou tak, že integrácia predstavuje proces 

hodnotenia v zmysle normovania, podľa ktorého existuje buď intaktné dieťa, 

alebo dieťa so ŠVVP, ktoré sa odchyľuje od normy intaktnosti. Pri inklúzii sa 

každé dieťa vníma disparátne ako singulárna osobnosť, ktorá má svoje 

inherentné danosti a predispozície.  

Inklúzia v prostredí škôl a inkluzívne prostredie 

Intenciou vyššie načrtnutého posunu od integrácie k inklúzii a zmeny 

v terminológii bolo slovami Švamberk Šauerovej (2020) v docielení konverzie 

v myslení a uvažovaní spoločnosti a zmenu recipročného vzťahu intaktných 

osôb k postihnutým. Ako sa ďalej bližšie zmieňuje Svoboda (in Hapalová 

s Kriglerovou, 2013, s. 9) samotné inkluzívne vzdelávanie si náležite postuluje, 

aby bola pri samotnej strategickej realizácii viditeľná komplexná a celostná 

zmena v paradigme vzdelávania detí so ŠVVP a to od „patobiologického 

ponímania (orientácia na defekt) ku konceptu sociálneho znevýhodnenia 

(orientácia na dôsledky postihnutia v rovine sociálnej integrácie) a od 

„integrácie pre postihnutých“ ku „škole pre všetkých“. 

Jedným z najvhodnejších spôsobov skúmania samotnej miery inklu-

zívnosti školy je rekognoskovať jeho prostredie, t.j. inkluzívne prostredie. Ako 

sa môžeme dočítať v pedagogickom slovníku, pod inkluzívnym prostredím 

rozumieme taký mnohostranný priestor, ktorý je vytvorený v dôsledku 

synergií viacerých aspektov edukácie (Valenta, a kol., 2015). Keď hovoríme 

o inkluzívnej škole, hovoríme predovšetkým o takom prostredí, ktoré je 

povzbudivé k inkluzívnemu správaniu i k akceptácii každého jedného účastníka 

edukácie, prijíma sa jeho identita a je mu poskytovaná strategická komplexná 

pomoc pri rozvoji jeho osobných, imanentných kvalít. Vychádzajúc z indexu 

inklúzie samotné inkluzívne prostredie vnímame v troch nasledujúcich rovinách. 

Inklúziu môžeme v prvom rade vnímať z pozície samotných účastníkov 

edukácie v rámci inkluzívnej kultúry. V tomto zmysle si účastníci výchovno-

vzdelávacieho procesu, resp. pedagogickí a odborní zamestnanci kladú otázky: 

„Ako ja vnímam inklúziu?” a „Verím jej postulátom?” za predpokladu, že 

majú porozumenie pre inklúziu a veria v možnosť realizácie princípov 

inklúzie. Prostredie školy je sociálnou inštitúciou, v ktorej sú pedagógovia 

nositeľmi inkluzívnej filozofie, ktorá je fundamentálnym atribútom pre tvorbu 

inkluzívnej kultúry. Ako ďalej explikujú Booth a Ainscow (2007) inkluzívna 

kultúra je jednou z najrelevantnejších podmienok, ktoré vedú k úspešnej 

realizácii inkluzívneho vzdelávania a simultánne je platformou pre budovanie 

recipročnej kooperácie medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V úzkom prepojení s inkluzívnou kultúrou je chronologicky druhou 

exponovanou oblasťou pre kreovanie efektívneho inkluzívneho prostredia 

inkluzívna politika. Predstavuje súbor špecifických opatrení a strategických 

postupov pre tvorbu, realizáciu a formovanie objektu inklúzie v právnom 

priestore. To znamená, že pre úspešnú realizáciu inkluzívneho vzdelávania 
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je potrebná iniciatíva pre rozvoj a formovanie inklúzie, tvorba zákonov, 

v neposlednom rade Národných projektov a legislatívnych opatrení, ktorých 

tvorbu ovplyvňuje predovšetkým ľudský faktor. Ak nastane situácia, že samotní 

ľudia nemajú ucelenú predstavu o inklúzii, dochádza k nesúladu medzi 

inkluzívnymi princípmi a ich strategickou implementáciou do pedagogickej 

praxe, čo negatívne ovplyvňuje aj samotnú realizáciu inkluzívneho prístupu 

v škole. 

V neposlednom rade index inklúzie vnímame aj z pohľadu inkluzívnej 

praxe, ktorá je výsledkom tvorby nielen inkluzívnej kultúry, ale aj implementácie 

správnych legislatívnych postupov. Lechta (2010) vníma túto praktickú zložku 

inkluzívneho vzdelávania ako aplikačný komponent inkluzívnej pedagogiky, 

prostredníctvom ktorého sa preveruje inkluzívna koncepcia v samotnej realite 

v argumentácii s nastávajúcimi problémami. Inými slovami môžeme povedať, 

že ide o proces overovania kľúčových postulátov inklúzie a to, aké majú 

v súčasnosti slovenské školy skúsenosti s indexom inklúzie bližšie rozoberáme 

v nasledujúcej podkapitole. 

Index inklúzie 

Pre potreby overovania inkluzívnej koncepcie, jej konkrétnej podoby 

v pedagogickej praxi či samotnú realizáciu jej kľúčových postulátov bol 

Tonnym Boothom a Mel Ainscow vytvorený nástroj, ktorý poznáme 

predovšetkým pod názvom „Index inklúzie”. Po prvýkrát bol „Index inklúzie” 

už ako konkrétny výskumný nástrojaplikovaný nielen v základných, ale aj 

špeciálnych školách v roku 2000 a jeho samotná aplikácia relevantne 

preukázala jeho exponovať pre posudzovanie aktuálnej miery inkluzívneho 

prostredia v konkrétnych školách. Preferenciou výskumného nástroja „Index 

inklúzie” je predovšetkým jeho jednoduchosť v samotnej aplikácii a následnom 

posúdení výsledkov, ktoré exaktne odzrkadľujú konkrétnu realitu v disparátnych 

oblastiach. Lakonické vyhodnocovanie získaných údajov a možnosť modifikácie 

výskumného nástroja tak odbornej verejnosti umožňuje jeho používanie 

nielen pri posudzovaní aktuálneho stavu inkluzívnej koncepcie, ale aj pri 

posudzovaní jej perspektívnych možností podporujúcich rozvoj inkluzívneho 

vzdelávania. Demonštrované preferencie „Indexu inklúzie” urýchlili jeho 

aplikáciu ako ústredného výskumného nástroja overovania inkluzívnej koncepcie 

ako v európskych krajinách i v Amerike. 

Rezultátom aktívnej a mnohonásobnej implementácie „Indexu inklúzie” 

predovšetkým ako výskumného nástroja pre náležité zhodnotenie miery 

inkluzívneho prostredia v inštitúciách zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie 

bola jeho sukcesívna transformácia a strategická modifikácia. V roku 2002 

vyšlo skvalitnené druhé vydanie „Indexu inklúzie” so špecifikáciou pre 

inštitúcie zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku 

(Booth, Ainscow, 2004; Kingston, 2006). Tretie vydanie „Indexu inklúzie” 

rešpektovalo a zohľadňovalo požiadavky medzinárodného rámca vyplývajúce 
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z Dohovoru OSN v roku 2010. Posledné adaptované vydanie „Indexu inklúzie” 

je podľa Bootha a Ainscow (2019) z roku 2016 a pre nás a náš výskum sa 

stalo východiskové a kľúčové. 

V nadväznosti na vyššie ilustrované so zreteľom na index inklúzie, 

nemožno na tomto mieste nespomenúť aj výskumný nástroj, ktorý nesie názov 

„Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání”. Predmetným výskumným 

nástrojom sa práve v slovenskom školskom systéme zisťuje miera inklúzie na 

konkrétnej škole z pohľadu učiteľov. Predmetný dotazník je rozdelený na tri 

eminentné oblasti a to inkluzívnu kultúru, politiku a prax. Autorom predmetného 

výskumného nástroja je Jozef Lukas a pri jeho tvorbe vychádzal najmä 

z výskumného nástroja Tonnyho Bootha a Mel Ainscow, t.j. z výskumného 

nástroja „Index inklúzie” a výsledky jeho implementácie v slovenskom školskom 

systéme explikujeme v nadväznej podkapitole. 

Index inklúzie v slovenských školách 

V slovenských školách prebiehala v roku 2013 a 2015 konzekventná 

analýza zacielená na zisťovanie miery inkluzívneho prostredia, realizovaná 

prostredníctvom modifikovaného dotazníka „Připravenost školy k inkluzivnímu 

vzdělávání” v rámci hodnotenia troch eminentných vyššie ilustrovaných oblastí. 

Bola skúmaná miera inkluzívnej kultúry, inkluzívnej politiky a inkluzívnej praxe 

s celkovým počtom účastníkov päť tisíc. Samotné meranie prebehlo v rámci 

dvoch súvislých projektov – MRK a PRINED a pretestu. Úlohou respondentov 

bolo vyplniť 30 otázok v dotazníku tak, že každej otázke mali prideliť 0 až 2 

body, pričom číslica 2 prezentovala najvyššiu mieru inkluzívneho prostredia. 

Za každú oblasť indexu inklúzie bol stanovený maximálny počet bodov 20. 

Spolu za tri oblasti to predstavovalo 60 bodov. Pre prehľadnosť nižšie uvádzame 

informačnú tabuľku (viď. Tabuľka 1.), v ktorej predstavujeme výpovede 

respondentov z oboch spomenutých projektov. 

 

Tabuľka 1. Index inklúzie na slovenských školách (Zdroj: Vančíková, Sabo, 

a kol., 2018) 

 
 

Ako môžeme vidieť v tabuľke č. 1 výsledné hodnotenie miery 

inkluzívnosti prostredia v slovenských školách podľa indexu inklúzie naznačuje, 

že naše školy sú nedostatočne pripravené pre inklúziu a inkluzívne vzdelávanie. 
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Maximálny počet bodov bol dosiahnutý z hľadiska indexu inklúzie v rovine 

inkluzívna politika, naopak najnižší počet bodov bol v rovine inkluzívna prax. 

Je možné pripustiť, že neuspokojivé hodnotenie oblasti inkluzívna prax 

vyplýva predovšetkým z nedostatku odborných a pedagogických zamestnancov 

v školskom prostredí. Výsledky výskumu PRINED, PRIM a POP v súčasnosti 

explicitne preukazujú to, že samotná prítomnosť odborných a pedagogických 

zamestnancov, ktorí sú predovšetkým pripravení pre inklúziu a inkluzívne 

vzdelávanie je rozhodným a zlomovým determinantom pre strategický 

a efektívny rozvoj inkluzívneho vzdelávania v prosperujúcom inkluzívnom 

prostredí (Klein, 2020). 

Exponovanosť skúmania miery inkluzívneho prostredia 

vysokých škôl 

Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie bolo vo svojej prvobytnej autentickosti 
subvenciou pre rozvíjanie komplexnej osobnosti detí a žiakov so ŠVVP 
v predprimárnom a primárnom vzdelávaní v zmysle učiť deti a žiakov pre 
budúci život v konkrétnej spoločnosti. Inklúziou sa podporuje vytváranie 
patričných a vyhovujúcich kompenzačných mechanizmov s perspektívnym 
cieľom eliminovať v čo najväčšej miere nežiaduce elementy a prejavy 
spoločensky ústretovými opatreniami ako konzekvencia, ktorá napomáha 
jedincom socializovať sa a adaptovať sa tak, aby sa stal plnohodnotnou 
súčasťou konkrétnej spoločnosti. Neodlúčiteľnou súčasťou socializácie je aj 
samotné vzdelávanie v rámci jednotlivých etáp ontogenézy. Na tomto mieste 
tak vzniká otázka či môže jedinec so špecifickými výchovno-vzdelávacími 
potrebami v kontexte medzinárodného štandardného členenia vzdelávania 
očakávať aj plnohodnotný a ekvivalentný prístup k vrcholnému vedeckému 
alebo umeleckému vzdelaniu, ktoré poskytuje vysoká škola s cieľom rozvíjať 
„harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku 
a prispievať k rozvoju vzdelanosti vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej 
spoločnosti, a tým prispievať k rozvoj vedomostnej spoločnosti“ (Zákon 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých predpisov). 
Súhlasne s vyššie uvedeným konštatujeme, že problematiku inklúzie a inkluzív-
neho prostredia vysokej školy je možné analyzovať v troch na seba nadväzných 
dimenziách. 

Prvá dimenzia v sebe integruje inkluzívne vzdelávanie na vysokej 
škole z pohľadu konkrétneho jedinca so ŠVVP. V medzinárodnom kontexte 
má problematika vzdelávania osôb so ŠVVP na vysokej škole zastúpenie vo 
viacerých relevantných výskumoch, ktoré dokumentujú práve pozitívny trend 
v predmetnej oblasti. Samotný záujem o štúdium osôb so ŠVVP v súčasnosti 
narastá a podľa aktuálnych údajov ich je približne 8-10% z celkového počtu 
študentov (Hadjikaková, Hartas, 2008). Ako nám lakonicky približuje Bausela 
(2002) sú to práve vysokoškolské inštitúcie v európskom priestore, ktoré sú 
viac diskriminované v porovnaní s ostatnými vzdelávacími stupňami v školskej 
sústave. 
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V rámci druhej dimenzie je problematika inklúzie a inkluzívneho 
vzdelávania na vysokej škole analyzovaná zo zreteľom na intaktného jedinca, 
ktorú z hľadiska témy a zamerania príspevku bližšie rozoberáme v nadväzných 
podkapitolách. V neposlednom rade problematika inklúzie a inkluzívneho 
prostredia je rozoberaná aj v rámci tretej dimenzie, ktorá rozoberá inkluzívne 
vzdelávanie na vysokej škole z pohľadu budúcich pedagogických zamestnancov 
a integruje v sebe obe predošlé dimenzie, na ktoré plnohodnotne nadväzuje. 

Súhrnné skúsenosti a výsledky výskumov v predmetnej problematike 
nám bližšie približuje Moriña (2017), ktorá zdôrazňuje, že väčšina výskumov 
realizovaných v predmetnej oblasti sa zameriava predovšetkým na: 

● rovnosť prístupu všetkých k vzdelávaniu v zmysle odstránenia 
prekážok a bariér znemožňujúcich prístup k vzdelávaniu študentov na 
univerzite. V rámci tejto dimenzie sa najčastejšie stretávame vo 
výskumoch s názormi vysokoškolských učiteľov, príp. nedostatočným 
materiálno-technickým vybavením školy či neuspokojivou odbornou 
a poradenskou činnosťou; 

● pretrvávajúce ťažkosti spojené s nedostatočne sukcesívnym prechodom 
jedincov so ŠVVP i zo strednej školy na vysokú školu. V porovnaní 
s ostatnými, t.j. intaktnými študentmi, študent vysokej školy so ŠVVP 
sa stretáva s väčším množstvom prekážok pri adaptácii sa na nové 
prostredie; 

● existenciu tzv. „neviditeľných špeciálnych výchovno-vzdelávacích 
potrieb“, s ktorými sa stretávame v prípade, keď študent môže na 
prvý pohľad pôsobiť ako intaktný jedinec, ale má ťažkosti a potreby 
v psychologicko-sociálnej rovine. V tomto kontexte môže vzniknúť 
nesprávne hodnotenie v zmysle normalizácie a jedinec so ŠVVP je tak 
nesprávne považovaný za intaktného. 

Metodológia 

V kongruencii s vyššie ilustrovanými skúsenosťami s indexom inklúzie 
ako v slovenských, ale aj zahraničných výskumoch, nás ďalej v predmetnej 
oblasti zaujíma, ako je vysoká škola z hľadiska prípravy budúcich učiteľov 
otvorená pre vnímanie kvintesencie inklúzie, resp. do akej miery je vysoká 
škola Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá sa zameriava okrem iného aj 
na prípravu budúcich učiteľov a ich celoživotné vzdelávanie inkluzívna a sama 
vytvára inkluzívne prostredie. Pozornosť je orientovaná predovšetkým na 
deskripciu miery inkluzívneho prostredia konkrétnej vybranej vysokej školy 
z pohľadu študentov, pripravujúcich sa na pedagogickú prax a učiteľské 
povolanie. 

Apriórne sme si stanovili eminentný cieľ predkladaného príspevku, 
ktorým je identifikácia miery inkluzívnosti vysokoškolského prostredia. 
S ohľadom na determinovaný fundamentálny cieľ sú formulované výskumné 
otázky nasledovne: 

● Ako študenti v oblasti inkluzívnej kultúry hodnotia proces budovania 
komunity a etablovania inkluzívnych hodnôt na vysokej škole? 



Dorozhovets, O., Prachárová, I.: 

Inkluzívne prostredie vysokej školy z pohľadu študentov 

56 

● V akej miere sú v oblasti inkluzívnej politiky zastúpené opatrenia 

podporujúce rozmanitosť a rozvoj školy pre všetkých na vysokej 

škole? 

● Ako študenti klasifikujú organizáciu inkluzívneho vzdelávania so 

zreteľom na kurikulum pre všetkých v oblasti inkluzívnej praxe? 

Zdrojom údajov pri našom výskume sú anonymné odpovede vysoko-

školských študentov I. a II. vysokoškolského stupňa pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku získané prostredníctvom elektronického 

dotazníka v čase od 16.09.2021 do 15.11.2021. Celkový počet respondentov 

zapojených do výskumu bol 64, z toho 56 žien a 8 mužov (viď. Graf 1.) 

a v neposlednom rade výskumná vzorka mala vekové rozloženie, ktoré 

ilustruje Graf 2.  

 

 

Graf 1. Pohlavné rozdelenie vzorky 

 

 

Graf 2. Vekové rozdelenie vzorky 

 

Výskumným nástrojom je pre nás modifikovaná neštandardizovaná 

verzia Dotazníka indikátorov indexu inklúzie od autorov Booth a Ainscowa 

dotazníka Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání od autora Jozefa 
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Lukasa (2012). Dotazník pozostáva z 30 škálových položiek v troch teoretických 

indikátoroch orientovaných na recipročne prepojené oblasti indexu inklúzie. 

Jednotlivé indikátory reprezentujú konštitutívnu dimenziu pozostávajúcu 

z dvoch sekcií s konkretizujúcimi otázkami a možnosťou získať maximálne 

20 bodov. Za kompletné vyplnenie dotazníka je možné získať maximálne 60 

bodov. Substanciu dotazníka ilustrujeme podľa schémy (viď. Schéma 1.).  

 

 

Schéma 1. Teoretická štruktúra dotazníka “Indikatory indexu inklúzie” 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

K spracovaniu a interpretácii získaných údajov využijeme kvantitatívnu 

matematicko-štatistickú metódu v programe Microsoft Office Excel. Jednotlivé 

dimenzie spracujeme a analyzujeme na základe deskriptívnej štatistiky a zamerali 

sme sa predovšetkým na parametry ako priemerná hodnota, modus a medián. 

Kvantitatívna interpretácia výsledkov výskumu 

V tomto výskume sa zisťovala miera inkluzívnosti vysokoškolského 

prostredia na základe analýzy dát získaných prostredníctvom dotazníkového 

nástroja. Pre lapidárnu interpretáciu výsledkov výskumu nami získané zistenia 

ilustrujeme chronologicky a predovšetkým v podobe grafov. Ako môžeme 

ďalej vidieť v grafe 3, skúmaný index inklúzie na vysokej škole predstavuje 

43,4 boda z maximálneho počtu bodov 60. So súhlasným, t.j. s nameraným 
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stredným indexom inklúzie, ktorý dosiahol 40,4 bodov sa stretávame aj v už 

realizovaných a vyššie prezentovaných projektoch MRK a PRINED. 

 

 

Graf 3. Celkové hodnotenie indexu inklúzie 

 

So zreteľom na inkluzívne vysokoškolské prostredie nás ďalej zaujímalo, 

ako respondenti hodnotili a klasifikovali jednotlivé eminentné oblasti indexu 

inklúzie, ktorých porovnanie uvádzame v grafe 4. 

 

 

Graf 4. Hodnotenie jednotlivych oblasti indexu inklúzie 

 

Ako nám znázorňuje graf 4, najlepšie z jednotlivých oblastí indexu 

inklúzie bola respondentmi na vysokej škole hodnotená oblasť inkluzívnej kultúry, 

ktorá získala 15,3 bodov z maximálneho počtu bodov 20. Druhá, najviac 
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hodnotená oblasť s počtom bodov 14,2 bola inkluzívna politika. Najnižšie 

hodnotenie získala oblasť inkluzívna prax, ktorej respondenti pridelili len 13,9 

bodov.  

Ďalej nás zaujímalo, ako respondenti singulárne hodnotili fundamentálne 

oblasti indexu inklúzie, ktoré zobrazuje graf 5, 6 a graf 7. 
 

 

Graf 5. Hodnotenie inkluzívnej kultúry podľa sekcií 

 

Z uvedeného grafu 5 vyplýva, že celkový počet bodov za singulárnu 

oblasť inkluzívna kultúra sa rovná počtu bodov 15,3. Z nich sekcia etablovanie 

inkluzívnych hodnôt (A2) získala 7,8 bodov a za ňou nasledovala sekcia 

budovanie komunity (A1) s počtom bodov 7,5.  

 

 

Graf 6. Hodnotenie inkluzívnej politiky podľa sekcií 
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Z údajov, ktorá nám ilustruje graf 6 môžeme explicitne konštatovať, 

že oblasť z maximálneho počtu bodov 20 získala práve 14,2 bodov. Sekcia 

rozvoj školy pre všetkých (B1) získala 7,7 bodov a sekcia rozvoj rozmanitosti 

(B2) získala 6,5 bodov. 

 

 

Graf 7. Hodnotenie inkluzívnej praxe podľa sekcií 

 

V neposlednom rade tretia oblasť indexu inklúzie, ktorú nám ilustruje 

graf 7, získala 14,2 bodov, z čoho sekcia organizácia vyučovania (B2) mala 7,3 

bodov a 6,5 bodov získala sekcia s názvom tvorba kurikula pre všetkých (B1).  

Súhrnné výskumné zistenia kategorizované podľa jednotlivých oblastí 

indexu inklúzie, jej nadväzných sekcií a zodpovedajúcich otázok ilustrujeme 

v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2. Súhrn získaných dát. 
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Diskusia 

S predmetným výskumom sa nám úspešne podarilo naplniť eminentný 
cieľ a identifikovať mieru inkluzívnosti vysokoškolského prostredia. Východis-
kovým pre nás bola miera inkluzívnosti vysokoškolského prostredia z hľadiska 
indexu inkluzie a jej kategorických i recipročne prepojených oblastí, ktorými 
sú inkluzívna kultúra, politika a inkluzívna prax.K tomu, aby sme zodpovedali 
súvzťažne s cieľom stanovené empirické otázky deskriptívneho rázu, sme 
výskumom zisťovali mieru indexu inklúzie na vysokej škole. Po numerickom 
spracovaní a vyhodnotení výskumných údajov získaných prostredníctvom 
neštandardizovaného a modifikovaného dotazníka indexu inklúzie môžeme 
konštatovať, že na vysokej škole, resp. pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku bola nameraná stredná hodnota indexu inklúzie. Vychádzajúc 
ako z medzinárodného kontextu, ale aj zo zistení, ktoré reflektujú a odzrkadľujú 
aktuálnu situáciu v slovenskom školskom systéme ďalej konštatujeme, že 
výchovno-vzdelávacie prostredie pedagogickej fakulty vysokej školy Katolíckej 
univerzity v Ružomberku nie je v plnej miere pripravené pre realizáciu 
plnohodnotného inkluzívneho prístupu, keďže existujú oblasti indexu inklúzie, 
ktorým je potrebné z hľadiska strategickej a efektívnej subvencie inklúzie 
venovať hodnotnejšiu pozornosť a to zo strany nielen vysokoškolských 
študentov, ale aj pedagogických a odborných asistentov, v neposlednom rade 
aj zo strany vedenia vysokej školy.  

Korporatívne s cieľom výskumu a stanovenými výskumnými otázkami 
sme analyzovali index inklúzie aj z hľadiska jednotlivých kategorických oblastí. 
Prostredníctvom výskumu sme mali tak možnosť zistiť, že vysokoškolskí 
študenti I. a II. stupňa pridelili najvyššie hodnotenie práve oblasti inkluzívna 
kultúra. Predmetné výskumné zistenie považujeme za pozitívne z toho dôvodu, 
že samotná konverzia kultúrneho správania, presadzovania rovnoprávnych 
hodnôt, demokratickosť a multikultúrnosť sú determinantmi, ktoré ovplyvňujú 
budúce strategické zmeny a v nie malej miere majú vplyv aj nadväzné oblasti 
indexu inklúzie. V oblasti inkluzívna politika je miera zastúpených opatrení 
podporujúcich rozmanitosť a rozvoj školy pre všetkých vysokoškolskými 
študentmi hodnotená priemerne. Predmetné zistenie v tejto oblasti nasvedčuje 
predovšetkým neefektívnu realizáciu legislatívnych a právnych zmien v oblasti 
inklúzie zo strany štátu alebo samotnej inštitúcie. Z eminentných oblastí indexu 
inklúzie bola najnižšie vysokoškolskými študentmi klasifikovaná oblasť 
inkluzívna prax, čo naznačuje predovšetkým určitý časový odstup, ktorý je 
potrebný k tomu, aby sa kontinuálne, kultúrne a legislatívne konverzie strategicky 

implementovali a efektívne realizovali aj v pedagogickej praxi.  

Záver 

Problematika miery inkluzívnosti vysokoškolského prostredia a jej 
exponovaná prosperita je z hľadiska aktuálnosti a potreby reflektovať inovácie 
a konverzie vstupujúce do popredia v slovenskom školskom systéme interesantne 
exponovanou. S prihliadnutím na medzinárodný kontext, za hranicami Slovenska, 
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existujú relevantné štúdie a výskumy týkajúce sa implementácie a efektívnej 
realizácie inklúzie na univerzitách a vysokých školách. Pri analýze problematiky 
inklúzie na Slovensku a v slovenskom školskom systéme sme zistili, že 
pozornosť odbornej verejnosti zjavne sústredená predovšetkým predprimárnemu 
a primárnemu vzdelávaniu a indiferentný záujem bol prejavený problematike 
inklúzie na vysokej škole a samostnej miere inkluzívnosti vysokošolského 
prostredia. Nemožno tak na tomto mieste nespomenúť, že považujeme za 
rozhodné a zlomové venovať pozornosť práve inkluzívnym konverziám ako 
subvencia k rozvíjaniu inkluzívneho vzdelávania na vysokých školách 
predovšetkým v humanitárnych odporoch pripravujúcich budúcich učiteľov 
na učiteľské povolanie a celoživotné vzdelávanie.  

Uvedomujeme si, že počet respondentov v nami realizovanom výskume 

nie je vysoký, čo môže v istej miere ovplyvniť aj validitu získaných výskumných 

dát. Nadobudnuté zistenia apriórne charakterizujeme ako suplementárne pri 

riešení problematiky inklúzie na vysokej škole a predovšetkým podčiarkuje 

konkrétnu oblasť indexu inklúzie, t.j. oblasť inkluzívnej kultúry, ktorej je 

potrebné venovať pri implementácii inklúzie intenzívnejšiu a kvalitnejšiu 

pozornosť. Neobyčajnou je pre nás aj korelácia medzi výsledkami nášho 

výskumu s výskumami realizovanými v Národných projektoch MRK a PRINED. 

Záverom podčiarkujeme, že aj keď predmetný príspevok nemohol obsiahnuť 

celú šírku a variabilitu problematiky, máme nádej, že sa stane dôvodom pre 

reflexiu nad otázkou inklúzie na vysokej škole či spôsobov jej implementácie 

a realizácie, alebo môže byť východiskovou platformou pre ďalšie minuciózne 

skúmanie a jej rozkvet. 
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Komparačná analýza dát a jej využitie 

v sociálnom výskume 

Comparative Analysis and its Use in Social Research 

Zuzana Cabanová Holdošová 

Abstract 

Statistics is an important scientific discipline that has an impact on 

many areas of research. One of the most widely used statistical methods 

is comparative analysis, which includes a large number of tests. The 

article focus on selected types of comparative analysis tests with 

examples of its practical concept and possibilities of use in the 

implementation of research in the social sphere. 

Keywords: Statistics. Comparative method. Research. Social sphere. 

Aktuálna doba je bohatá na veľké množstvo dostupných informácií, 

čo sa prirodzene prejavuje aj v rozsahu a hĺbke skúmania jednotlivých tém. 

Pre uvedené dôvody je štatistika významným prínosom pre vedu a spoločnosť, 

predstavuje veľmi dôležitý výskumný článok, bez ktorej by bolo nemožné 

vyhodnocovať dáta prípadne vytvárať závery zo skúmanej vzorky. Jej pridanú 

hodnotu môžeme sledovať naprieč celým spektrom iných vedných odborov. 

Mnoho výskumov sa opiera najmä o štatistiku a jej nástroje vyjadrovania 

jednotlivých ukazovateľov skúmaných javov ako aj vzťahy medzi nimi. 

Pred uskutočnením výskumu je potrebné najskôr zvoliť spôsob a druh 

výkonu výskumu, t. j. rozhodnúť sa medzi analýzou hĺbkového spracovania 

veľkého počtu údajov od malého počtu respondentov/osôb/ pre cieľ 

rozoberania málo skúmanej témy, čo predstavuje kvalitatívny výskum a medzi 

kvantitatívnou možnosťou výskumu. Kvantitatívny výskum má taktiež svoje 

špecifiká ako väčší výskumný súbor, z ktorého výsledky sú pretransformované 

do čísel a zapracovávané ďalšími štatistickými postupmi. V prípade záujmu je 

však možné dané spôsoby prepojiť a tým obohatiť výskum o obidva pohľady. 

(Bačíková, Janovská, 2018, s. 8, 9) 

Okrem výberu medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom je 

nevyhnutné zodpovedať si niekoľko kľúčových otázok ako sú napríklad – 

stanovenie výskumnej vzorky, vyjadrenie výskumných otázok a hypotéz, 

spôsob verifikácie hypotéz, voľba druhu aplikovaného výskumu a ďalšie. 

„Testovacie metódy môžeme rozdeliť na parametrické a neparametrické. 

Použitie parametrických testov je viazané na určité predpoklady o rozdelení 



Cabanová Holdošová, Z.: 

Komparačná analýza dát a jej využitie v sociálnom výskume 

66 

resp. o parametroch základných súborov (napríklad predpoklad o normálnom 

rozdelení, predpoklad o rovnakej variabilite). Ak nie sú splnené požadované 

predpoklady pre použitie parametrického testu, môžeme použiť niektorý 

z neparametrických testov. Použitie neparametrického testu nevyžaduje 

výpočet parametrov štatistického súboru ani znalosť funkcie rozdelenia 

základného súboru.“ (Markechová a kol., 2011, s. 118) 

Možností výskumov sa v štatistickej praxi ponúka niekoľko druhov: 

korelačný, komparačný, experimentálny. (Ritomský, 2015, s. 59, 70, 80) 

V našom článku budeme venovať pozornosť komparačnému výskumu, 

ktorý možno uplatniť vmnohých oblastiach, čo zneho robí jeden z naj-

využívanejších metód. 

Róbert Tomšík vo svojom diele pod názvom Kvantitatívny výskum 

v pedagogických vedách, Úvod do metodológie a štatistického spracovania 

popisuje praktický návod k správnemu výberu pre testovanie jednotlivých 

hypotéz. Prehľad umožňuje si jednoduchšie a rýchlejšie vytvoriť obraz 

o možnostiach testovania vybraných vzoriek. Uvedený prehľad uvádzame 

nižšie: 

 

Tab. č. 1: Výber správneho testu na testovanie hypotéz 

Dáta 
Počet 

skupín  
Výber Počet jednotiek 

Kritérium 

normality 

distribúcie 

Test 

Spojité/ 

Ordinálne 

1 skupina  

N ≥ 30  
jednovýberový  

t-test 

N < 30 

splnené 
jednovýberový  

t-test 

nesplnené 
znamienkový  

t-test 

2 skupiny 

nezávislý 

N ≥ 30  t-test 

N < 30 

splnené t-test 

nesplnené 
Mann-Whitney  

U-test 

závislý 

N ≥ 30  párový t-test 

N < 30 
splnené párový t-test 

nesplnené Wilcoxonov test 

Nominálne 

1 skupina  
np a n(1-p) ≥ 5  Z-aproximácia 

np alebo n(1-p) < 5  Binomický test 

2 skupiny 
nezávislý 

np < 5  
Fischerov presný 

text 

np ≥ 5  Chí-kvadrát 

závislý   McNemarov test 

3 a viac 

skupín 

nezávislý 
np < 5  Chí-kvadrát 

np ≥ 5  Chí-kvadrát 

závislý   
Cochranov  

Q-test 

Zdroj: Tomšík R., Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách, Úvod do 

metodológie a štatistického spracovania, s. 219 
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Prejdime však k jednotlivým spôsobom výskumu a testovania. Nakoľko 

sa v tejto časti budeme zaoberať aj možnosťami využitia metód výskumu 

v sociálnej oblasti, v nižšie predstavených príkladoch budeme uvádzať príklady 

situácií a tém sociálnej sféry, ktoré by mohli byť danými metódami skúmané. 

Svoju pozornosť sme zamerali na Párový Studentov T-test, Studentov T-test 

pre 2 nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu, StudentovT-test pre 2 nezávislé 

výbery s nerovnosťou rozptylu, Mann-Whitneyho test, Z-test a McNemarov 

test. 

Párový Studentov T-test 

Studentov test je zameraný na skúmanie jedného javu na jednom 

objekte, avšak dvakrát. Zároveň pre závislé vzorky testuje hypotézu týkajúcu 

sa priemerného rozdielu hodnôt párov, pričom uvedený test sa zvykne 

používať na overenie, či priemerný rozdiel párov zo vzoriek je štatisticky 

významný (čo znamená ich vzájomnú závislosť) alebo čisto náhodný. 

Uvedený test je vhodné použiť v prípade, ak máme v pláne testovať tú istú 

vzorku respondentov dvakrát v čase, t. j. budeme sledovať vstupné a výstupné 

dáta. Po získaní dát sa výstupné dáta odpočítajú od vstupných, čo nám 

poskytne sledovať prehľad vývoja predmetu skúmania. (Tomšík, 2017, s. 222) 

Ako príklad pre výkon daného testu uvádzame výskum, ktorý by sa 

zaoberal tým, či služby poskytované klientom boli na vyššej úrovni počas 

bežného obdobia alebo paradoxne počas pandémie COVID 19 (napr. 

vzhľadom na prihliadanie prevencie). 

Výskumom pomocou párového Studentovho T-testu sa aktívne zaoberala 

aj N. Bušová vo svojej záverečnej práci s názvom Time manažment a miera 

prokrastinácie u študentov BPF. Cieľom tohto výskumu bolo zistiť či jestvuje 

korelácia medzi vytvoreným dotazníkom a konkrétnou škálou miery prokras-

tinácie. Párový test bol vykonaný prostredníctvom programu Excel, konkrétne 

pomocou štatistického programu GraphPad Prism 5. 

 

Tab. č. 2: Výsledky párového testu  

Paired T-test  

P value 0,1054 

P value summary ns 

Are means signif. Different? (P<0,05) No 

One or two-tailed P value? t=1,644  df=61 

Numbers of pairs  62 

Zdroj: Natália Bušová: Time manažment a miera prokrastinácie u študentov 

BPF (str. 53) 

 

V uvedenej tabuľke môžeme vidieť výsledky testu, ktorý prostred-

níctvom p hodnoty potvrdzuje, že neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi 

sebaposudzovacou Layovou škálou a výsledkami dotazníka vytvoreného 
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autorkou. Iným spôsobom môžeme potvrdiť, že uvedené výsledky sú 

porovnateľné. (Natália Bušová: Time manažment a miera prokrastinácie 

u študentov BPF (str. 53) 

Studentov T-test pre 2 nezávislé výbery s rovnosťou rozptylu 

Tento test je určený pre testovanie priemeru dvoch nezávislých 

vzoriek, ktorý vyjadruje, či daný rozdiel je štatisticky významný alebo 

naopak, náhodný. (Tomšík, 2017, s. 226) 

Príklad môže predstavovať nasledovná hypotéza: 

H1: Predpokladáme, že pre seniorských klientov sociálnych služieb 

existuje rozdiel z pohľadu kvality a efektivity v používaní mobilného telefónu 

a SOS náramku. 

Rozdiel oproti predchádzajúcemu Párovému Studentovmu T-testu 

spočíva v tom, že v tomto prípade nie je skúmaná jedna skupina pre obidve 

varianty, ale sú vytvorené dve skupiny, pričom jedna skupina je testovaná 

aktivitou A a druhá aktivitou B. V našom prípade by to znamenalo, že jedna 

skupina seniorov by v prípade potreby, zdravotných problémov, konzultácie 

a pod. komunikovala s centrom sociálnych služieb prostredníctvom mobilného 

telefónu a druhá skupina prostredníctvom SOS náramku.  

Po zbere potrebných dát je možné vykonať test vyhodnocujúci efektivitu 

jednotlivých spôsobov. Komunikácia prostredníctvom SOS náramkov bude 

potvrdená ako efektívnejšia v prípade, ak test vyjadrí štatisticky výrazné 

rozdiely medzi predmetnými spôsobmi komunikácie. Aj tento test je možné 

vykonať prostredníctvom funkcie „Analýza dát“ v programe Excel. (Tomšík 

2017, s. 226) 

Studentov T-test pre  2  nezávislé výbery s nerovnosťou rozptylu 

3. typ T-testu, ktorý si popíšeme bližšie je určený pre nezávislé 

výbery s odlišným rozptylom, čo predznamenáva nevyhnutnosť postupnosti 

niekoľkých krokov v testovaní. Ako prvý krok, je potrebné zvoliť nástroje na 

zistenie informácií o rozptyle súborov, kde použijeme tzv. F-test, určujúci 

významnosť rozdielu medzi dvoma rozptylmi. 

„Studentov t-test pre dva nezávislé výbery s nerovnosťou rozptylov je 

vhodný pre výberové súbory ľubovoľného rozsahu, ktoré sú vybrané z dvoch 

nezávislých súborov s normálnym rozdelením a s rôznymi rozptylmi.“ 

(Kohútová, 2014) 

Nerovnosť rozptylu prichádza v prípade, ak frekvencia skúmaných 

javov nemá presne určený rozsah bodov (minimum, maximum). Môže ísť 

o parametre ako napríklad výška, váha a iné. (Tomšík, 2017, s. 232)  

Uvedeným testom by sme mohli overovať napr. nasledovnú hypotézu: 

H1: Predpokladajme, že pobyt seniorov v spoločnosti min. na 1 hodinu 

denne znižuje mieru cukrovky a krvného tlaku. 
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V uvedenom prípade sa uskutočnia merania cukrovky a krvného tlaku 

v oboch skupinách, pričom 1 skupina bude tráviť min. 1 hodinu denne 

v spoločnosti iných ľudí.  

„Keďže podľa predchádzajúceho F-testu nie je opodstatnený predpoklad 

o rovnosti rozptylov, použijeme Studentov t-test s nerovnosťou rozptylov. Po 

zoradení dát do stĺpcov podľa skúmaných skupín a potvrdení nerovnosti 

rozptylov nasleduje samotná analýza dát.“ (Tomšík, 2017, s. 233) Pre 

uskutočnenie výpočtu môžeme aj v tomto prípade použiť funkciu Analýza dát 

v programe Excel, ktorý poskytuje zrozumiteľné a pomerne jednoduché 

možnosti výpočtu. 

Mann-Whitneyho test  

Mann-Whitneyho test patrí medzi neparametrické testy, čo znamená, 

že predpoklad o rozdelení znaku v základnom súbore nie je splnený narozdiel 

od posledných troch T-testov, čo ho zaraďuje do odlišnej kategórie možností 

riešenia štatistických úloh. 

„Mann-Whitney (Mann-Whitneyho) U test sa používa pri porovnaní 

mediánov dvoch nezávislých vzoriek. Mann-Whitneyho test odpovedá na 

otázku, či je rozdiel mediánov/priemerov dvoch skupín štatisticky významný 

alebo iba náhodný. Podobne ako aj v ostatných testoch, ak je rozdiel významný 

na hladine α, znamená to, že existuje štatisticky významný rozdiel v poradovej 

premennej medzi dvoma skupinami.“ (Tomšík, 2017, s. 256) 

Tiež sa môže sa použiť aj na porovnanie usporiadanej kategorickej 

premennej meranej v dvoch skupinách. Je to neparametrický ekvivalent T-testu 

nezávislých vzoriek, ale na rozdiel od T-testu testuje skôr rozdiely v celkovej 

distribúcii medzi skupinami než rozdiely v priemere. Test nepredpokladá žiadne 

konkrétne rozdelenie premennej v žiadnej zo skupín. Spustenie jedného testu 

v programe SPSS vyžaduje, aby váš súbor údajov mal jeden stĺpec obsahujúci 

premennú, ktorá sa má testovať, a ďalší stĺpec rovnakej dĺžky s identifikovanými 

skupinami. (The British Academy) 

Ako názornú ukážku uvádzame nižšie uvedený príklad: 

H1: Predpokladajme, že existuje rozdiel v prejavení záujmu o riešenie 

svojej nepriaznivej životnej situácie prostredníctvom poskytovateľov sociálnych 

služieb u žien a u mužov. 

Získanie informácií o prejavení záujmu o riešenie nepriaznivej situácie 

celkovej populácie (t. j. žien aj mužov spolu) nám pripraví ďalšiu pôdu pre 

zistenie rozdielov medzi danými skupinami. 

Keďže program „Data Analysis“ v programe MS Excel neobsahuje 

možnosti pre neparametrické testovanie, Mann-Whitneyho test môžeme 

vypočítať s podporou MS Excel o niečo odlišným spôsobom alebo použiť 

spomínaný štatistický program SPSS. 
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Z-test 

Tento test bol vytvorený pre štatistickú prácu s dátami s normálnym 

rozdelením. Z-test predstavuje omnoho jednoduchší ako T-test, nakoľko 

má jednu kritickú hodnotu pre každú úroveň štatistickej významnosti (nie 

samostatné kritické hodnoty pre každý typ vzoriek). Podmienka pre 

použitie tohto testu je operovanie s veľkou výskumnou vzorkou a známym 

rozptylom. V prípade ak je rozptyl neznámy, alebo porovnávame skupiny 

s malým množstvom pozorovaní (n < 30), je potrebné použiť Studentov  

T-test. 

Z-test by sme si mohli odprezentovať na nasledovnej hypotéze: 

H1: Predpokladáme, že existuje štatisticky významný rozdiel v miere 

vnútornej motivácie voľby povolania sociálneho pracovníka medzi študentmi 

sociálnej práce a verejnej správy. 

McNemarov test 

McNemarov test patrí do kategórie neparametrických testov a slúži 

pre účely potreby porovnať stupeň náročnosti dvoch aktivít resp. úloh, ktoré 

chceme použiť v ďalšom výskume. (Markechová a kol. 2011, s. 304) 

Podstata testu spočíva v sledovaní určeného znaku vo výskumných 

súboroch. Následne sa v súboroch uskutoční určitý zákrok, po ktorom sa 

v rámci testu znovu skúma, či sa daný sledovaný znak nevyskytol. Cieľom 

skúmania je zistenie, či vykonaním zákroku sa v skúmanom súbore nezmení 

pravdepodobnosť výskytu predmetného znaku. (Anděl, 2007 s. 296) 

Uvedený test môžeme realizovať v kontingenčných tabuľkách v progra-

me MS Excel. 

Ako príklad uvádzame úlohu uvedenú vo výstupe L. Beňovej s názvom 

Využitie niektorých štatistických metód v pedagogickom výskume, pri ktorej 

je potrebné určiť, či využívanie lieku je účinné pri liečbe určitého ochorenia. 

Hypotézy budú znieť nasledovne: 

H0: Predmetný liek nie je účinný pri liečbe skúmaného ochorenia. 

H1: Predmetný liek je účinný pri liečbe skúmaného ochorenia. 

Výstupy vykonanej diagnostiky pred a po užití lieku sú uvedené 

v tabuľke: 

 

Tab. č. 3: Výstupy diagnostiky pred a po užití lieku 

 PO: 

pozitívna 

PO: 

negatívna 

celkom 

PRED: 

pozitívna 

7 13 20 

PRED: 

negatívna 

1 8 9 

celkom 8 21 29 

Zdroj: http://www.cct.cuhk.edu.hk/stat/confidence%20interval/McNamar%20test.htm 
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Riešenie spočíva v nasledovnom postupe: 

 

Nakoľko je vypočítaná hodnota vyššia ako kritická hodnota 3,841 
(keďže McNamarov test má počet stupňov voľnosti 1), môžeme konštatovať, 
že liek je účinný a teda ostáva v platnosti hypotéza č. 1. (Beňová L., 2015, s. 57) 

Záver 

Po uskutočnení uvedeného výberu testov môžeme konštatovať, že 
komparačné štatistické metódy sú úzko späté s programom MS Excel, ktorý 
poskytuje komfort v štatistickom spracovaní. Vytvorené funkcie, možnosti 
zadania vzorcov, kontingenčné tabuľky a rôzne ďalšie nástroje  robia z MS 
Excel praktický nástroj štatistického spracovania dát. Možnosti MS Excel 
v spojitosti s prácou s komparatívnymi štatistickými metódami preto považujeme 
za veľmi užitočné. 

Prostredníctvom vybraných testov sme sa mali možnosť presvedčiť, 
že existuje množstvo metód a prístupov k výskumu, ktoré je možné použiť pre 
praktické účely. Zároveň sme sa postupným prechádzaním jednotlivých metód 
utvrdili v predpoklade, že každý jeden uvedený test resp. metóda testovania je 
aplikovateľná na prípady z oblasti sociálnej praxe a jej výskumu. Sociálna sféra 
svojim rozsiahlym pôsobením poskytuje širokú možnosť realizácie výskumov 
v jednotlivých problematikách či už z pohľadu porovnávania aktuálneho 
fungovania a inovatívnych prístupov resp. experimentov alebo skúmaním 
iných využívaných činností v práci a jednotlivých javov. 

Z uvedeného dôvodu považujeme komparatívne metódy pre výskum 
v sociálnej oblasti za veľmi prínosné a potrebné. 
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Proces plánovania odborných praxí 

v študijnom odbore sociálna práca 

Process of Profesional Training Planning 

in the Field of Social Work 

Jana Kamanová 

Abstract 

The author deals with the process of professional training at PF KZ, 

KSP in the field of social work. Students' professional training and all 

its types are focused on a certain goal, which student has to achieve 

during practical work during the internship, during the semester (year) 

in cooperation with methodolog of professional practice (school supervisor). 

The goals that the student achieves in practice must be based on sufficient 

knowledge of the theoretical background of the problem, respectively 

goal that the student pursues in practice. This goal is defined and depends 

on the focus of the practice. 

Keywords: Professional preparation. Professional training. Student. Social work. 

Úvod 

Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje v študijnom programe 
sociálna práca 3 stupne vysokoškolského vzdelávania – bakalárske, magisterské, 
doktorandské. K 31.9.2021 má zapísaných 104 študentov.  

Systém zabezpečovania a hodnotenia kvality je vytvorený v zmysle 
požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, reflektujúc medzinárodne uznávané normy ESG (Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), 
smernice upravujúce implementáciu európskeho systému transferu a kumulácie 
kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label). 
(www.ku.sk) 

Vzhľadom na odbornú prípravu sociálnych pracovníkov na vysokých 
školách je nutné udržiavať veľmi úzke spojenie sociálnej práce ako profesie 
a vedy, praxe a teórie, praktických zručností a odborných spôsobilostí. Dodržiavať 
minimálne štandardy odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca (2020), 
ktorých cieľom je stanoviť konceptuálny rámec a minimálne štandardy pre 
realizáciu odborných praxí v študijných programoch sociálnej práce pre vysoké 
školy realizujúce pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
a pracoviská odbornej praxe. 
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Teoretické východiská 

Odborná prax v študijnom programe sociálna prácaprešla za posledné 
roky určitými zmenami u všetkých vzdelávateľov, ako aj na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku. Dôležité pre sociálnu prácu je, že odborná prax sa 
stala neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich sociálnych pracovníkov. Sú 
prijaté Minimálne štandardy odborných praxí v študijnom odbore sociálna 
práca (2020), ktorých cieľom je stanoviť konceptuálny rámec a minimálne 
štandardy pre realizáciu odborných praxí v študijných programoch sociálnej 
práce pre vysoké školy realizujúce pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok a pracoviská odbornej praxe. Objasňujú pojmy: odborná prax, 
praxové pracovisko, Metodik/metodička praxe, Tútor/tútorka odbornej praxe, 
Všeobecné ciele odbornej praxe v študijnom odbore sociálna práca. 

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách zaraďuje odbornú prax 
medzi súbor vzdelávacích činností, ktoré spolu so súborom pravidiel určujúcich 
podmienky ich absolvovania tvoria študijný program.  

Odborná prax je cieľavedomá činnosť študenta zameraná na 
nadobudnutie určitých praktických zručností, ktoré si overuje na praxovom 
pracovisku na základe teoretických, praktických vedomostí a tréningových 
zručností získaných v školskom prostredí. Schavel a kol. (2003, s. 66) označuje 
odbornú prax ako nevyhnutnú súčasť ucelenej prípravy sociálnych pracovníkov, 
ktorá má niekoľko základných, veľmi zmysluplných poslaní, kde ide 
„predovšetkým o overenie si svojich teoretických vedomostí, ktoré študent 
získava počas štúdia, poskytuje sa mu možnosť konfrontácie niektorých 
tvrdení a aplikácie teoretických poznatkov do praxe.“ 

Odborná prax je systematickou činnosťou, ktorú študent odboru 
sociálna práce vykonáva počas štúdia v rôznych typoch zariadenia (verejné, 
neverejné, mimovládne, ambulantné, terénne, rezidenciálne) pod odborným 
vedením vedúceho praxe (supervízora odbornej praxe).  

Medzi základné ciele odbornej praxe patrí: sprostredkovávať študentom 
skúsenosť so sociálnou sieťou, sociálnou mapou sociálnych služieb; sociálnymi 
vzťahmi a spôsobmi práce v  rôznych typoch organizácií a inštitúcií; overenie 
si teoretických vedomostí, zručnosti a metód práce s klientom v praxi; 
konfrontovať svoje teoretické predstavy v priamej práci s klientom, sociálnym 
problémom, skupinou, rodinou, komunitou; umožniť študentom hodnotenie 
a analýzu získaných faktov a vedenie záznamov o klientovi; rozvíjať profesionálnu 
identitu študenta so sociálnou prácou ako profesiou a vedným odborom 
(spracované podľa informačných listov odbornej praxe na KU v Ružomberku 
v študijnom odbore sociálna práca, akademický rok 2020/2021). 

Metodika 

V teoretických východiskách bola použitá metóda teoretickej analýzy 
témotvorných pojmov teoretická príprava, odborná prax, legislatívne ukotvenie 
danej problematiky. Bola vhodná pre účely zadefinovania a porozumenia 
problematiky. Boli použité logické metódy, dedukcia, generalizácia, porovnanie, 
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analýza, syntéza. Bola použitá literárna metóda – štúdium odbornej literatúry: 
zborníky, legislatívne normy, odborná literatúra... 

V našom príspevku spracovávame dielčie výsledky výskumu realizo-

vaného v rámci projektu Implementácia inovačných nástrojov do vysoko-
školského vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca so zameraním na 

pracovné uplatnenie absolventov, projekt č. 014KU-4/2020 (KEGA), ktorého 
sme členom riešiteľského tímu. Cieľom projektu: „vytvorenie a pilotné overenie 

špecializovaného webového portálu umožňujúceho kvalitatívne vyššiu úroveň 
realizácie odborných praxí v študijnom odbore sociálna práca na vysokých 

školách, realizujúcich pregraduálnu prípravu budúcich sociálnych pracovníkov 
a užšie prepojenie teórie s praxou. Moderná webová platforma má vytvoriť 

užívateľsky prijateľné prostredie pre všetkých členov triády – univerzitu, 
praxové pracovisko a študenta. Zámer projektu sa odvíja od faktu, že vysoko-

školské študijné programy sociálnej práce sú obsahovo zamerané na získavanie, 

rozvoj a posilňovanie profesionálnych kompetencií študenta na praxi s dôrazom 
na zvýšenie podielu odbornej praxe. Preto je potrebné v procese rozvoja 

kompetencií budúceho sociálneho pracovníka prvého aj druhého vysokoškolského 
stupňa štúdia zabezpečiť reálny kontakt študentov so sociálnou prácou 

a klientom, prostredníctvom praktického vzdelávania prebiehajúceho počas 
jeho vysokoškolskej prípravy. Účelom platformy je vytvorenie optimálnych 

podmienok na ich naplnenie – pre všetkých členov triády.“ Čiastkové ciele: 
1. Analyzovať súčasný stav riešenia problematiky a potenciálu jeho kvalitatívneho 

rastu ako celku a jednotlivých jeho subjektov 2. Analyzovať činnosti členov 
triády spojených so zabezpečením praxe študenta z hľadiska manažovania 

a administrácie celého procesu odborných praxí a z neho vychádzajúci výskum 
ich požiadaviek a potenciálu. V rámci nášho príspevku spracovávame časť 

daného čiastkové cieľa: Analyzovať súčasný stav riešenej problematiky 
z pohľadu jedného člena triády-študenta. 

Predmetom nášho výskumného výstupu sú odborné praxe realizované 
v študijnom odbore sociálna práca, v magisterskom stupni štúdia.   

Výber výskumnej vzorky: Objektom sú študenti magisterského stupňa 

prvý a druhý ročník, 27 študentov, z toho 19 žien (70,4%) a 8 mužov (29,6%). 
Rovnaký pomer zastúpenia je aj medzi dennou a externou formou štúdia: 19 

denných študentov a 8 externých. Zaujímal nás ich názor na proces realizácie 
odborných praxí v troch oblastiach: ponuka zo strany študenta, očakávanie 

študenta od praxového pracoviska, očakávania od vysokej školy.   
V projekte Kega sa realizoval kvantitatívny výskum formou online 

dotazníka vlastnej konštrukcie zameraný na jednotlivých členov triády. 

Výsledky 

V  našom príspevku spracovávame  dielčie výsledky výstupu projektu 
Kega, jednu časť triády: študenti – zámerný výber študenti magisterského 

stupňa, počet 27 študentov, z toho 20 študentov druhého ročníka akademického 
roka 2019/2020. 
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Hypotézy výskumu: 

H1: Pri výbere praxového pracoviska je pre študentov dôležitejšia jeho 

vzdialenosť ako predchádzajúca skúsenosť ním.  

H2: Vedenie odbornej praxe na pracovisku zabezpečoval viac sociálny pracovník 

ako odborný pracovník. 

H3: Je rozdiel vo využití znalostí a zručností z odbornej praxe vo svojom 

budúcom povolaní medzi študentmi denného a externého štúdia. 

Vyhodnotenie prvej oblasti skúmania 

V oblasti skúmaného javu ponuka zo strany študenta, sme sa 

zaujímali ktoré indikátory sú dôležité pre študenta pri výbere konkrétneho 

praxového zariadenia: typ zariadenia, typ klienta, vzdialenosť praxového 

zariadenia, vlastná skúsenosť. Stanovili sme si hypotézu. 

H1: Pri výbere praxového pracoviska je pre študentov dôležitejšia 

jeho vzdialenosť ako predchádzajúca skúsenosť ním.  

Z nami oslovených študentov: Miesto a vzdialenosť výkonu praxe od 

domova ako indikátor výberu uviedlo 23 (85,2%), predchádzajúca skúsenosť 

7 (25,9%), typ zariadenia 18 (66,7%), typ klienta 9 (33,3%), prax so spolužiakmi 

9 (33,3%). Hypotéza sa potvrdila. 

V riešení projektu sa autori zaujímajú v oblasti ponuka zo strany 

študenta o jeho predchádzajúce skúsenosti (s ktorou cieľovou skupinou 

pracovali, či pracovali ako dobrovoľníci, ako si stanovujú ciele). Zaujímavý 

údaj je, že študenti pracujú s nastavenými cieľmi pred vykonávaním odbornej 

praxe: na rozvoj seba 17 (63%), na rozvoj klienta 12 (44,4%), na rozvoj 

praxového pracoviska 2 (7,4%,), nestanovuje si ciele 7 (25,9%). 

Vyhodnotenie druhej oblasti skúmania 

V oblasti skúmaného javu  očakávania od praxového pracoviska sme 

sa zaujímali ktoré indikátory súvisia s očakávaniami študenta na praxi, jeho 

výkonom, overením si jeho teoretických vedomostí, konkretizovaním rizík, 

vedením na praxi, odporúčaniami pre ďalšiu prax. Stanovili sme si hypotézu. 

H2: Vedenie odbornej praxe na pracovisku zabezpečoval viac sociálny 

pracovník ako odborný pracovník. 

Z nami oslovených študentov: na pracovisku sa študentom venoval 

sociálny pracovník, odborný pracovník. Úlohy pri výkone odbornej praxe zadával 

a kontroval sociálny pracovník 22 (81,5%), odborný pracovník 8 (29,6%). 

Hypotéza sa potvrdila.  

Vyhodnotenie tretej oblasti skúmania 

V oblasti skúmaného javu  očakávania študenta od vysokej školy sme 

sa zaujímali, ktoré indikátory súvisia s očakávaniami študenta cez predmety 

povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré nie sú predmetom nášho 
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príspevku – budú vyhodnocované v rámci výstupov projektu Kega. Pre 

potreby nášho príspevku vyhodnocujeme: využitie teoretických poznatkov pre 

vlastnú prax študenta-absolventa. 

H3: Je rozdiel vo využití znalostí a zručností z odbornej praxe vo 

svojom budúcom povolaní medzi študentmi denného a externého štúdia. 

Z nami oslovených študentov: poskytnutie informácií zo strany školy 

hodnotili ako neutrálne 12 (44,4%), k pohľadu prepojenia teórie k praxi sa 

študenti nevedeli vyjadriť-(nenavrhovali konkrétne návrhy), dĺžku praxe 74,1% 

študentov uviedlo ako postačujúcu, 81,5% uviedlo, že znalostí a zručností 

z odbornej praxe môžu využiť vo svojom povolaní, z toho DF: jeden respondent 

uviedol, že znalostí a zručností z odbornej praxe nemôžu využiť vo svojom 

budúcom povolaní, áno môže využiť 14 (73,68%), nevedeli sa vyjadriť štyria 

respondenti dennej formy. EF: všetci 100% respondentov sa vyjadrilo, že môže 

využiť vo svojom budúcom povolaní získané znalostí a zručností z odbornej 

praxe. Hypotéza sa potvrdila. 

Pri otvorenej otázke: Ak by si praxové pracovisko malo vybrať 

z viacerých študentov, uveďte dôvod, prečo by ste to mali byť práve vy? 

Respondenti uvádzali: „rád na sebe pracujem, mám zmysel pre detail, baví 

ma pracovať s rôznymi typmi klientov, dlhoročná prax, snaha ďalej sa zlepšovať, 

študovať, absolvované ďalšie vzdelávanie a výcviky, zodpovednosť, flexibilita...“ 

Odporúčania pre prax: podľa výsledkov skúmania respondenti navrhujú 

navýšiť dĺžku praxe, vedenie pri stanovovaní si cieľov, supervízne vedenie praxí. 

Záver 

Sociálna práca ako študijný odbor patrí pod Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR – ako oblasť poznania, v ktorej absolvent nadobúda 

profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie sociálneho pracovníka. Pri jeho 

komponovaní vychádza z Európskej konvencie o všeobecnej porovnateľnosti 

dôb vysokoškolského štúdia  prijatej Radou Európy.  

Podľa minimálnych štandardov odborných praxí (2020) praktická 

príprava má za úlohu pripraviť študentov a študentky na vykonávanie širokého 

spektra činností, ktoré vyžaduje konkrétna prax tak, aby mohli už od nástupu 

do zamestnania plniť plnohodnotne svoje úlohy sme v príspevku spracovali 

očakávania a spôsob realizácie odborných praxí na Katedre sociálnej práce 

na PF KU v Ružomberku, kde sme vybrali len niektoré okruhy skúmania. 

Z odpovedí vyplývajú niektoré návrhy pre prax. 
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Evaluácia programu zameraného na prevenciu 

sexuálneho zneužívania detí 

Evaluation of a Child Sexual Abuse Prevention Program 

Anna Masariková 

Abstract 

In Slovakia, there were publicized cases of victims who talked about 

the fact that they were sexually abused by the leaders at the children's 

camp. This finding provoked not only a wave of outrage, but also 

efforts to prevent this phenomenon. The solid organizers of the camps 

decided to contact the experts in the field of prevention and ask them 

for such a type of prevention. Our contribution offers an evaluation of 

the prevention program, which was implemented in response to this 

situation. The main goal of the paper is to present the results of research 

aimed at finding out whether the knowledge of respondents, volunteers 

at the children's camp, has increased after completing the prevention 

program. The research strategy of the presented research has a quantitative 

character. We used a quasi-experimental design. A non-standardized 

self-designed questionnaire was used for data collection. We did two 

knowledge measurements - pretest and postest at the same research group. 

The data were analyzed using the IBM SPSS statistical program. We 

came to the conclusion that there is a significant difference in the 

knowledge of respondents before and after the implementation of the 

program in favor of the implemented program. After the implementation 

of the program, the respondents' knowledge increased, so we would 

recommend repeating it in the future. 

Keywords: Evaluation. CSA. Children's camp. Prevention. Prevention program. 

Úvod 

Od roku 1989 sa začalo otvorenejšie hovoriť o mnohých sociálno-

patologických javoch, ktoré boli v spoločnosti prítomné od nepamäti. Jedným 
z nich je i a trestný čin sexuálneho zneužívania detí (ďalej len CSA, z ang. 

Child Sexual Abuse), ktorý je subkategóriou syndrómu CAN (syndróm 
týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, z ang. Child Abuse and 

Neglect). Téma CSA patrí k tabuizovaným témam a presný počet obetí CSA 
nie je možné zistiť pre vysokú mieru latencie javu. Napriek tomu môžeme 

nadobudnúť aspoň akú-takú predstavu prevalencie tohto javu vďaka 
výskumným zisteniam pochádzajúcich z anonymných dotazníkov či vďaka 
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policajným štatistikám. Z iniciatívy Európskej únie bola realizovaná v rokoch 
2010-2015 kampaň s názvom „One in Five“. Jej cieľom bola osveta 

spoločnosti o výskyte CSA v Európe. Problematika sexuálneho násilia na 
deťoch sa týka až jedného z piatich detí (20 % detí) v Európe (Council of 

Europe, 2012). Považujeme to za závažné zistenie, o ktorom sme informovali 
aj respondentov v našom preventívnom programe. Aká je situácia na 

Slovensku? Podľa výskumu realizovanom v roku 2018 na slovenských 
stredných školách na 2 186 študentoch vo veku do dovŕšenia 18- roku veku sa 

penetratívne formy CSA vyskytli u 5,6 % dievčat a 1,3 % chlapcov, dotykové 

formy CSA zažilo až 30,2 % dievčat a 11,6 % chlapcov a skúsenosť 
s nedotykovými formami CSA potvrdilo 40,6 % dievčat a 17,7 % chlapcov. 

Viac ako polovica činov CSA sa odohrala v postpubescentnom období 
(Karkošková, Ropovik, 2019). Policajné štatistiky SR zaznamenali za rok 

2020 až 313 prípadov sexuálneho zneužitia dieťaťa. Jednalo sa o deti vo veku 
do 15 rokov (Generálna prokuratúra SR, 2020, § 201- § 202). Sexuálne 

zneužívanie detí nie je problémom len okolitých európskych štátov, je to 
problémom, ktorému čelia i slovenské deti. Následky traumy CSA môžu 

vážne poznačiť život dieťaťa v rovine psychickej, fyzickej, sociálnej 
a spirituálnej (Karkošková, 2016). Úlohou spoločnosti je preto hľadať 

a využívať spôsoby ako jej predchádzať.  

Prevencia CSA ako dôležitá súčasť detských táborov  

Prevencia je považovaná za najefektívnejší spôsob boja proti sociálno-
patologickým javom (Šiňanská, 2012). Prevencia znamená predchádzanie 

negatívnym skúsenostiam, zážitkom, ktoré poškodzujú rozvoj človeka 
(Rosová, 2018). Môže sa realizovať na primárnej, sekundárnej a terciárnej 

úrovni. (Oľšavská, 2014). Vzhľadom na povahu nášho výskumu, sa v našom 
príspevku zameriame na primárnu prevenciu. V oblasti primárnej prevencie je 

dôležité zohľadniť okrem rodinného a školského prostredia i mimoškolské 

prostredie dieťaťa. Náš preventívny program sa realizoval ako príprava 
dobrovoľníkov na prácu s deťmi na detskom tábore, zameriavame sa preto 

v príspevku na oblasť voľnočasových aktivít detí. Ako uvádza Michančová 
(2007, s.160): „Oblasť voľnočasových aktivít detí a mládeže saturujú organizácie, 

ktoré slúžia deťom a mládeži. Tie sa snažia vytvoriť bezpečné miesto, aby 
mohli deti zdravo rásť, učiť sa a tešiť zo života. Súčasťou bezpečia je ochrana 

detí a mládeže pred akýmkoľvek ublížením, ktoré by mohli utŕžiť v čase, kedy 
sa zúčastnia voľnočasových aktivít v určitej organizácii. Jedným z rizík 

v akejkoľvek organizácii, ktorá priamo pracuje s deťmi a mládežou, je 
sexuálne zneužívanie“. V organizáciách saturujúcich potreby deti a mládeže 

cez efektívne trávenie voľného času, existuje riziko výskytu CSA. Je to 
z dôvodu, že páchatelia CSA si často vyberajú miesta, kde je zvýšený výskyt 

detí. Na detských táboroch sa preto môžu páchatelia CSA objaviť ako 
zamestnanci, dobrovoľníci alebo návštevníci. Podľa Michančovej „Ak už do 

organizácie tohto druhu preniknú, riziko CSA sa zvyšuje spolu so skutočnosťou, 
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že deti a mládež navštevujúce tieto organizácie často okrem efektívneho 
využitia voľného času hľadajú aj emočnú blízkosť, priateľstvo alebo pomoc 

v nejakom smere – a to je práve to, čo im páchatelia CSA pohotovo ponúkajú 
a čím si ich získavajú pod svoj vplyv (Michančová, 2007, s. 160). K scitliveniu 

slovenskej spoločnosti na prevenciu CSA na táboroch organizovaných pre 
deti a mládež prispeli medializované výpovede obetí CSA. Jedná sa najmä 

o skúsenosť Kataríny Dankovej, ku ktorej sa postupne pridali aj ďalší 
účastníci tábora Chachaland. Podľa ich slov, tu dochádzalo k sexuálnemu 

zneužívaniu detí, osobami, ktoré tam zastávali rolu organizátorov a vedúcich 

(Denník N, 2019, 2020; SME, 2020, 2021; Šarm). 

Preventívny program „Bezpečný tábor“ 

Pod preventívnym programom rozumieme dlhodobo trvajúci program, 
ktorý spĺňa určité náležitosti: je vytvorený a realizovaný ako ucelený súbor 

aktivít s využitím príslušných manuálov a s určitým počtom a postupnosťou 
sedení. Preventívny program je vytvorený odborným zamestnancom, monitoruje 

sa a evaluuje. Je dôležité aby mal stanovený cieľ, čiastkové ciele, zameranie, 
definované cieľové skupiny, harmonogram a vyhodnotenie (VÚDPaP, 2021). 

V praxi sa však stretávame i s jednorazovými preventívnymi programami 
i keď je akcent odborníkov kladený na dlhodobé kontinuálne preventívne 

aktivity (Duchoň, 2012). Aby bol program efektívny, je potrebné ho konštruovať 
na konkrétne sociálne prostredie, v ktorom bude realizovaný. To znamená, že 

program si vyžaduje náležitú analýzu aktuálnej situácie, kde je potrebné vziať 
do úvahy existujúce potreby, problémy a požiadavky (CPPPaP, 2021). 

V intenciách problematiky CSA sa stretávame s nasledovnými adresátmi 
prevencie: (1) odborníci rôznych profesií; (2) ostatní dospelí (napríklad rodičia, 

starí rodičia, známi; susedia); (3) samotné deti a mládež ako potencionálne obete 
CSA; (4) páchatelia a potencionálni páchatelia CSA (Michančová, 2011). 

Náš preventívny program sme nazvali „Bezpečný tábor“. Objednávka 

zadávateľov preventívneho programu realizovanom v meste Ružomberok bola 
sformulovaná tak, že od programu sa očakáva, aby sa dobrovoľníci zámerne 

či z nevedomosti nestali páchateľmi CSA. Požiadavka na realizáciu prevencie 
bola odpoveďou solídneho organizátora detského tábora na medializovaný 

prípad zneužívania detí na detskom tábore Chachaland. Takýto prístup je 
príkladom dobrej praxe a predstavuje zodpovedný prístup k ochrane zverených 

detí. So zadávateľmi sme si zanalyzovali ich objednávku a dospeli sme k záveru, 
že vrcholovým cieľomprogramu je predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu 

detí na dennom tábore. Vrcholový cieľ sme operacionalizovali na 3 základné 

ciele a ku každému sme určili operatívne ciele. Hlavné ciele:  

1. Búrať najčastejšie mýty spojené s obeťami a páchateľmi CSA v našej 

spoločnosti 

Zamerali sme sa na búranie konkrétne týchto mýtov:  
a) Popieranie existencie CSA alebo tvrdenia, že je extrémne zriedkavé 

a ak sa vyskytuje, tak len v „problémových rodinách“. 
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b) Tvrdenie, že deti, ktoré sa správajú zvádzavo, vyzývavo, sú 
prinajmenšom čiastočne zodpovedné za to, ak voči nim dospelý 

reaguje sexuálne. 
c) Názor, že staršie deti, ktoré lepšie chápu sexuálne záležitosti, sú 

zodpovedné za to, aby aktívne odporovali sexuálnym návrhom zo 
strany dospelých. 

d) Páchatelia sexuálneho zneužívania sú muži: psychicky chorí, čudní, 
starí, sociálne neprispôsobiví, sú to pedofili či homosexuáli. 

e) Páchatelia sú väčšinou cudzie osoby, obeť ich nepozná. 

f) Dieťa má vždy negatívne pocity voči páchateľovi. 
g) Sexuálne zneužívanie zvyčajne zahŕňa pohlavný styk (Karkošková, 

2016; Michančová, 2011). Mýtov v súvislosti s CSA existuje samozrejme 
omnoho viac, nás zaujímali tie, ktoré sme zistili, že prevládajú v cieľovej 

skupine s ktorou sme pracovali.  
Operatívne ciele: Poskytnúť pravdivé informácie ku prevládajúcim 

mýtom o CSA.  

2. Nestať sa páchateľom CSA 

Operatívne ciele: Vedieť rozlišovať CSA od normálneho správania; 
rozumieť dôsledkom CSA na život dieťaťa a tým viesť respondentov 

k empatii voči obetiam; poznať sankcie za výskyt CSA na tábore; vzbudiť 
medzi dobrovoľníkmi vzájomnú sociálnu kontrolu a vedieť adekvátne 

zakročiť. 

3. Viesť pomocníkov k tomu, aby boli pre deti dôveryhodnými osobami 

Operatívny cieľ: Porozumieť prínosu dôveryhodného človeka pre život 
dieťaťa; uvedomiť si, že každý svojím správaním určuje, či je pre ľudí, 

ktorí ho poznajú dôveryhodný. 

Heslom nášho tábora bolo vytvoriť pravidlá a prostredie v ktorom sa 

jasne deklaruje, že sexuálne zneužívanie nie je na tábore tolerované. 

S organizátormi tábora sme sa dohodli na následkoch CSA pre dobrovoľníkov 
a postupe akým budeme problém riešiť v prípade, že by nastal. Zjednotili sme 

našu predstavu o tom, aké správanie je na tábore považované za normálne, 
t.j. nezávadné, aké za rizikové a aké za zneužívajúce. Objednávku zadávateľov 

sme upravili v oblasti adresáta prevencie. Malo sa jednať o primárnu prevenciu 
zameranú len na potencionálnych páchateľov. Vzhľadom na vek dobrovoľníkov, 

ktorý bol v rozmedzí 12-28 rokov, sa jednalo aj o deti do 18 rokov, teda 
zároveň aj o potenciálne obete CSA. Preventívny program bol preto zameraný 

súbežne na predchádzanie vzniku páchateľov i obetí CSA. Respondenti 
vyplnili dotazník, ktorý nám slúžil ako pretest. Jeho cieľom bolo získať 

informácie a zmapovať, ktorým mýtom respondenti veria a na základe toho 
vytvoriť koncept preventívneho programu „šitého na mieru“. V programe sme 

sa venovali tomu, čo sme na základe odpovedí považovali za najrelevantnejšie. 
Koncepcia nášho programu bola postavená na odporúčaniach Ondrušeka 

a Labátha a skladala sa z nasledovných častí: (1) Situačná analýza (analýza 
prostredia, analýza stavu, analýza potrieb); (2) Prípravná fáza – príprava, 
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„dizajn“ programu (cieľ, obsahová analýza, príprava metodík, príprava textov 
a dodatkových materiálov, časový plán a priebeh preventívneho programu, 

výber preventistky); (3) Realizačná fáza (úvod, jadro, záver); (4) Evaluácia 

preventívneho programu (Ondrušek, Labáth, 2007, s. 157, 174). 

Evaluácia programov prevencie 

Evaluáciu preventívneho programu považujeme za dôležitú, lebo 

predpokladáme, že preventívny program, ktorý dosahuje dobré výsledky, je 
možné opakovane používať. Dôvody prečo je potrebné realizovať evaluáciu 

preventívnych programov sú zväčša nasledovné: (1) Evaluácia ponúka 
možnosť rozhodnúť sa, či aktivity majú želateľný efekt; (2) Poskytuje 

možnosť reflektovať prebiehajúce aktivity; (3) Poskytuje nevyhnutné 
informácie pre prispôsobovanie, zlepšovanie a inovovanie intervenčného 

programu; (4) Evaluácia poskytuje spätnú väzbu pre priamo zapojených 

účastníkov; (5) Kritické hodnotenie dodáva na dôveryhodnosti a vážnosti 
projektu v rámci komunity (Dragolová a kol., 2013). Autori Ondrušek 

a Labáth konštatujú: „Posúdiť efektivitu programu nie je jednoduché. Dôležité 
je ujasniť si, čo ideme hodnotiť. Pri preventívnom programe sa môže 

hodnotiť: splnenie cieľov; potreby definované pred programom; dosiahnuté 
vedomosti, spôsobilosti, zručnosti; proces prevencie; vzťahy medzi účastníkmi; 

štýl preventistu; implementáciu v praxi; samotný proces evaluácie“ (Ondrušek, 
Labáth, 2007, s. 175).  

Jednou z metód hodnotenia programov je podľa Stattona (2019) 
forma kvázi-experimentálneho výskumu, ktorý umožňuje nekomplikované 

hodnotenie intervencie aplikovanej na skupinu účastníkov štúdie. V rámci 
neho sa využíva dizajn predtestu a postestu. Takýto postup sa využíva pri 

prvotnom hodnotení efektívnosti programu (Bačíková, Janovská, s. 45-53). 
Podľa Gavoru sa využíva kvázi-experiment napríklad na posúdenie prínosu 

informácií uvedených na školení (Gavora a kol., 2010). Jedná sa teda 
o hodnotenie vedomostí, postojov či zručností respondentov pred a po 

absolvovaní školenia. Príkladom pravého experimentu, kde bol výskumný 
súbor vyberaný náhodným spôsobom je školský preventívny program 

s názvom „The Enough!“. Bushwa, Bernier, Robinson (2018) potvrdili 

pozitívne výsledky programu v oblasti zlepšenia vedomostí a zručností 
pedagógov v súvislosti s predchádzaním CSA. Jedná sa o 1-hodinový online 

školiaci kurz. Kurz realizovali dvaja pedagógovia, špeciálne vzdelaní 
v problematike CSA. Výskumu sa zúčastnilo 134 učiteľov z troch školských 

obvodov. Účastníci boli náhodne rozdelení do intervenčných a kontrolných 
skupín: intervenčná skupina (A) sa zúčastnila preventívneho programu 

a absolvovala pre-/posttest a vyhodnotenie školenia (n = 61), skupina B 
(kontrolná) absolvovala iba posttest (n = 55) a skupina C (kontrolná) 

absolvovala pred- a posttesty (n = 18). Výsledky ukázali, že vedomosti 
intervenčnej skupiny boli významne vyššie ako vedomosti kontrolnej skupiny 

v postteste.  
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Okrem možnosti evaluovať program prostredníctvom dotazníkov 

vlastnej konštrukcie, existuje i štandardizovaný Dotazník vedomostí detí 

o zneužívaní (CKAQ). Bol navrhnutý tak, aby zhodnotil, ako sa deti vo veku 

základnej školy učia kľúčové pojmy vyučované vo väčšine programov 

prevencie sexuálneho zneužívania. Nemohli sme tento dotazník využiť 

v našom výskume, pretože je prevenčne zameraný na dieťa ako obeť CSA, nie 

na potenciálnych páchateľov (Tutty, Leslie, 1995).  

Dravecký, podobne ako Ondrušek a Labáth, upozorňuje, že cieľom 

evaluácie nie je len dosahovanie určitého výkonu, ale aj zlepšenie prebiehajúcich 

procesov (Dravecký, 2015). Metódy a nástroje používané podľa Draveckého 

pri evaluácii programov môžu byť: analýza dokumentov; analýza edukačných 

produktov; anketa; brainstorming; workshop; diskusia; dotazník; mapovanie 

mysle; pozorovanie; projektívne metódy; SWOT analýza; foto-hodnotenie; 

technika „temné miesta“; spätná väzba; benchmarking; metóda fókusových 

skupín; mikrovyučovacia analýza (Dravecký, 2015). Školské zahraničné 

preventívne programy v oblasti CSA: „We protect children“; „The Hedgehogs“ 

a „Know Speak Change“ využili ako jeden zo spôsobov evaluácie programov 

techniku spätnej väzby. Niekedy mala podobu skupinovej diskusie medzi 

žiakmi v triede; inokedy sa facilitátor stretol s rodičmi, učiteľmi a deťmi 

a pýtal si spätnú väzbu zvlášť od každej z týchto skupín. V preventívnom 

programe „Know Speak Change“ bol vytvorený hodnotiaci formulár, ktorý 

vypĺňal samotný facilitátor. V programe „The Hedgehogs“ sa zaznamenávali 

javy, ktoré sa diali v priebehu programu a bol predpoklad, že s programom 

určitým spôsobom súvisia do tzv. „Incident Log Sheet“. The Stay Safe 

Programme realizoval Dotazník vedomostí a postojov učiteľov, v ktorom 

využil Rutterovu stupnicu ako kritérium na meranie platnosti dotazníka 

(Breaking the silence together).  

Analyzujúc používané evaluačné metódy sme sa rozhodli zvoliť pre 

náš výskum metódu kvázi-experimentu. Doplnili sme ju i o techniku spätnej 

väzby objednávateľa programu a zároveň hlavného vedúceho tábora a samotných 

respondentov. Objednávateľ programu bol pozorovateľom procesu realizácie 

programu. Do hodnotiaceho hárku uvádzal body z hodnotiacej škály od 1-7 

vyjadrujúce mieru súhlasu s daným tvrdením. Tvrdenia boli zamerané na 

hodnotenie: témy, cieľa, časového plánu, výberu a realizácie aktivít, hodnotenie 

výkonu preventistiek, hodnotenie materiálov a hodnotenie aktivity účastníkov. 

V hodnotiacom hárku dopísal plusy programu a podnety na zmenu. Tiež 

doplnil vety, ktoré zneli: „Dnešný program bol...“ a „V preventívnom programe 

mi chýbalo...“. Vzhľadom na rozsahové možnosti príspevku, sme podrobne 

spracovali náš postup len pri evaluácii pomocou kvázi-experimentu. 
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Metódy 

Výskumné metódy 

Výskumná stratégia prezentovaného výskumu má kvantitatívny 
charakter. Využili sme kvázi-experimentálny dizajn. Vzhľadom na to, že 

výber výskumného súboru nebol realizovaný náhodným, ale zámerným 
výberom, jedná sa o nepraví experiment, tzv. kvázi-experiment (Gavora 

a kol., 2010). Pre potreby nášho výskumu sme využili Studentov T-test pre 

dva závislé výbery. Jeho využívaním sa testuje, či sa jedna skupina respondentov 

líši v dvoch meraniach jednej premennej (Almašiová, Kohútová, 2016). Na 

začiatku výskumu sme zmerali závislú premennú (pretest), urobili sme 
experimentálny zásah (realizácia preventívneho programu), vniesli sme tým 

nezávislú premennú a opäť sme zmerali závislú premennú (postttest). Na zber 
dát o vedomostiach respondentov o problematike CSA bol využitý neštan-

dardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. Dotazník obsahuje 9 otázok, 
ktorými sme zistili: vedomosti respondentov o výskyte javu v spoločnosti; 

vedomosti o tom kto je páchateľ a kto obeť; názor na ktoré zo situácií, ktoré 
by sa mohli vyskytnúť na tábore, sú považované za sexuálne zneužívajúce; 

názory respondentov ohľadom zodpovednosti páchateľov a obetí na zneužívaní. 
Pri niektorých otázkach dotazníka bolo možné označiť viacero správnych 

odpovedí. Pretest vo forme dotazníka dostali respondenti v rozmedzí maximálne 
troch týždňov pred realizáciou preventívneho programu a posttest následne po 

jeho realizácii.  

Výskumný súbor 

Hoci 30 respondentov vyplnilo pretest, len 19 z nich sa v daný deň aj 
zúčastnilo preventívneho programu a po jeho absolvovaní vyplnilo posttest. 

Náš výskumný súbor preto tvorilo 19 respondentov ktorí boli zahrnutí do 
analýzy. Priemerný vek respondentov bol 17 rokov a pohyboval sa v rozmedzí 

12-28 rokov. Vzorku tvorilo 10 respondentov mužského pohlavia (52,63%) 

a 9 respondentov ženského pohlavia (47,37%). Výber respondentov bol 
zámerný. Jednalo sa o dobrovoľníkov, pomocníkov na dennom anglickom 

tábore. Tábor bol určený pre deti navštevujúce 1. – 7. ročník ZŠ. 
 

 
Graf 1 Pohlavie respondentov 
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Obrázok 1 Histogram 

 

 
Graf 2 P-plot Vek respondentov 

 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2022, č. 1 

87 

Tab.1 Deskriptívne údaje o veku 

N 
Valid 19 

Missing 0 

Mean 16,9474 

Median 17,0000 

Mode 13,00a 

Std. Deviation 4,19621 

Skewness 1,226 

Std. Error of 

Skewness 
,524 

Kurtosis 1,751 

Std. Error of 

Kurtosis 
1,014 

Range 16,00 

Minimum 12,00 

Maximum 28,00 

Sum 322,00 

 

Rozloženie výskumnej vzorky z hľadiska pohlavia je rovnomerné 

(10 mužov a 9 žien). Rozdiel medzi priemerom a medianom v oblasti veku je 

minimálny, modus sa však odchyľuje. Štandardná odchýlka od priemeru je 

4,19621, čo sa považuje za pomerne vysokú hodnotu. Ak by sme vylúčili 

dvoch respondentov, 25 a 28 ročného respondenta, rozdiel medzi najmladším 

a najstarším respondentom by bol iba 9 rokov (teraz je 14 rokov), čím by sme 

zvýšili symetricitu rozloženia premennej vek. Po zvážení situácie sme sa však 

rozhodli dvoch najstarších respondentov z výskumu nevylúčiť, aby sme mohli 

posúdiť prínos programu na čo najväčšom výskumnom súbore. 

 

Metóda spracovania dát: Spracovanie a analýzu dát sme uskutočnili 

v štatistickom programe IBM SPSS 22. Vzhľadom na to, že sme pracovali 

s kardinálnymi premennými a normálne rozloženými dátami, využili sme 

parametrický test Studentov T-test pre dva závislé výbery. Ako uvádza 

Tomšik, „Studentov t-test je všeobecne používaná metóda na vyhodnocovanie 

štatistickej významnosti priemerného rozdielu závislých alebo nezávislých 

hodnôt. Napríklad párový t-test môže byť použitý na vyhodnocovanie 

rozdielu v testovanej veličine pred a po kurze, či pred a po teste, alebo inej 

skúmanej veličine v dvoch rozdielnych meraniach (Tomšik, 2021, s. 217)“. 

 

Premenné:  
– závislá: vedomosti respondentov 

– nezávislá: absolvovanie preventívneho programu 
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Hypotézy:  

H0: Po absolvovaní preventívneho programu, nemali respondenti lepšie 

výsledky vedomostí, ako pred jeho absolvovaním.   

H1: Po absolvovaní preventívneho programu, mali respondenti lepšie výsledky 

vedomostí, ako pred jeho absolvovaním.  

Výsledky 

Prostredníctvom štatistického programu IBM SPSS sme spočítali 

vedomosti, ktoré respondenti dosiahli v priemere za správne odpovede 

v dotazníku. Pred absolvovaním programu bola priemerná hodnota správnych 

odpovedí 10,6 a smerodajná odchýlka bola 3,8. Po absolvovaní preventívneho 

programu bola priemerná hodnota 15,8 a smerodajná odchýlka 3,3 ako 

môžeme vidieť v Tabuľke 2. Priemerná hodnota správnych odpovedí stúpla 

po realizácii preventívneho programu o 5.  

 

Tabuľka 2 Vedomosti respondentov pred a po absolvovaní programu 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

 Vedomosti pred 10,6316 19 3,77434 ,86589 

Vedomosti po 15,7895 19 3,27582 ,75152 

 

Aby sme vedeli či môžeme prijať alebo odmietnuť alternatívnu 

hypotézu, zisťovali sme hodnotu „p“. Chceme touto hodnotou zistiť či rozdiel 

medzi zadanou konštantou a podielom vypočítaným zo vzorky je príliš veľký 

na to, aby mohol byť iba dôsledkom náhodného výberu a je pre nás štatisticky 

významný. V našom prípade sa hodnota p = 0,000 ako môžeme vidieť 

v Tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3 Studentov T-test pre dva závislé výbery 

 

 

Paired Differences t Df Sig. (2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Vedomosti 

pred  
Vedomosti 

po 

5,15789 4,16684 ,95594 -7,16625 -3,14954 -5,396 18 

 
,000 
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Diskusia 

Autori Ondrušek, Labáth, Dravecký nám ponúkli viacero možností 

akými sa dá realizovať evaluácia preventívnych programov. Statton (2019) 

a Gavora (2010) poukázali na využitie možností experimentu a kvázi- 

-experimentu ako výskumného nástroja na evaluáciu vedomostí respondentov. 

Takýto postup sme volili aj my. Spätnä väzbu a hodnotiaci formulár sme 

využili ako podporné metódy evaluácie a ako centrálnu sme zvolili kvázi- 

-experiment, ktorý považujeme za objektívnejší nástroj evaluácie ako spätnú 

väzbu. Výsledky preventívneho programu Bezpečný tábor poukázali na prínos 

programu v zlepšení vedomostí respondentov. Výskum ktorý realizovali 

Bushwa, Bernier, Robinson (2018) na pedagógoch bol rovnako ako náš 

jednorazový a trval rovnaký čas 60 minút. Z výsledkov výskumov môžeme 

konštatovať, že hoci je preferované z hľadiska efektivity dlhodobé preventívne 

pôsobenie (Duchoň, 2021; VÚDPaP), aj hodinový preventívny program môže 

byť účinný.  

Záver 

Kvázi-experimentom sme zistili, že vedomosti respondentov sa po 

realizovaní preventívneho programu zvýšili. Prostredníctvom testu T-test pre 

dva závislé výbery sme si overili, že sa nejednalo o náhodné, ale o štatisticky 

významné zvýšenie vedomostí respondentov. V sociálnych vedách je hladina 

významnosti tradične 0,05. Hodnota p bola v našom prípade rovná 0, čiže 

nižšia ako 0,5. Môžeme preto zamietnuť nulovú hypotézu o neexistencii 

rozdielov pred a po absolvovaní programu a prijať alternatívnu hypotézu H1 

o existencii rozdielov: Po absolvovaní preventívneho programu, mali respondenti 

lepšie výsledky vedomostí, ako pred jeho absolvovaním. Preventívny program 

by sme na základe tohto zistenia s určitými úpravami zvyšujúcimi reliabilitu 

dotazníka odporúčali do budúcna zopakovať aj pre ďalšie skupiny respondentov.  

Limity a odporúčania 

Vzhľadom na to, že výskumný súbor tvorilo len 19 respondentov, 

nemôžme výsledky výskumu vztiahnuť na celú populáciu, iba na testovanú 

skupinu. Hoci sa jednalo o nízky počet respondentov, na účely efektívnej 

skupinovej sociálnej práce bol počet optimálny. Veková kategória respondentov 

bola široká, tvorili ju respondenti od 12-28 rokov. Do budúcna odporúčame 

respondentov rozdeliť podľa veku do dvoch samostatných skupín.  

Už na začiatku výskumu sme vnímali, že je dôležité aby nedošlo 

k skresleniu hodnotenia programu tým, že vyhodnocovateľ programu je 

zároveň i jeho realizátorom. Pokúsili sme sa tomu predísť tým, že: (1) ako 

metódu evaluácie sme zvolili kvázi-experiment, ktorý patrí k objektívnejším 

formám evaluácie v porovnaní napríklad so spätnou väzbou; (2) do hodnotenia 

programu sme prizvali aj objednávateľa preventívneho programu, ktorý 
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pozoroval celý priebeh prevencie a ponúkol nám spätnú väzbu vyplnením 

hodnotiacej správy; (3) V záverečnej časti programu sme získavali spätnú 

väzbu od samotných respondentov. 
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Kooperatívne učenie ako determinant socializácie 

rómskych žiakov v primárnej edukácii 

Cooperative Learning as a Determinant of Socialisation 

of Roma Pupils in Primary Education 

Michal Pankevič, Zdenka Zastková 

Abstract 

If the education of Roma pupils is to be effective, it should respect the 

peculiarities of their initial situation and offer openness, flexibility, and 

variability of approach. It's about the ability to formulate broader conceived 

and current educational goals in purviews of known individual needs of 

pupils and local specificities, the ability to create and utilize a multicultural 

educational environment. One of the necessary requirements of positive 

change that emerges from a reality presented in this way is the achievement 

of aimed and at the same time synergistic formation of cognitive, emotional 

and conative components of attitude of Roma pupils. The development 

happens primarily through intentional induction of pupil activities in the 

form of situations and tasks of creative nature, problem solving and use 

of methods, forms and aids that do not allow for the creation of thought 

stereotypes. One of the strategies employed in this process is cooperative 

learning. The article offers a theoretical and methodological determination 

of an actual exploratory research study aimed at cooperative learning in 

discourse of the specifics of socialisation of Roma pupils in the educational 

practice of primary schools. 

Keywords: Cooperative learning. Primary education. Roma pupil. Socialisation. 

Úvod 

„Ko kamel ča pes, na džanel s'oda bacht“. 

[Kto má rád len sám seba, nevie, čo je šťastie] 

rómske príslovie 

 

Súčasný moderný vývoj vedy, techniky a spoločnosti ako celku 

vyjadruje požiadavku reakcie školstva na meniace sa politické, spoločenské či 

ekonomické podmienky v spoločnosti. Akcentuje sa potreba humanizácie 

a demokratizácie výchovy a vzdelávania. Domnievame sa však, že aj napriek 

humanistickým snahám je školský systém na Slovensku ešte stále výrazne 

orientovaný na pamäťové vyučovanie, na zvládnutie množstva učebnej látky 
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a menej sa dbá na prežívanie, motiváciu a hodnotovú orientáciu žiakov. 

V živote však človek potrebuje vedieť aj hodnotiť, používať fantáziu, 

imagináciu, tvorivosť, potrebuje vedieť spolupracovať a byť vytrvalý vo 

svojich snahách. Táto konfluentná dimenzia prináša koncepciu človeka, ktorý 

pozná svoje schopnosti a vlastnosti, dokáže ich v živote uplatniť a je schopný 

šťastne a plnohodnotne žiť.  

Efektívnosť primárnej edukácie, zvlášť u rómskych žiakov na 1. stupni 

základnej školy, úmerne stúpa príťažlivosťou foriem, ktorými sa realizuje. 

Práve stratégie, podporujúce kooperatívne učenie možno, v tejto súvislosti, 

považovať za výrazne aktivizujúci prostriedok, rozširujúci tak kognitívne, ako 

i nonkognitívne zručnosti žiakov, pričom ich zároveň výchovne obohacuje. 

Znamená to predovšetkým rozvíjať divergentné myslenie žiakov, ktorí pristúpia 

k učeniu tvorivo, kooperatívnym učením rozšíria okruh príležitostí, ako sa učiť 

od druhých, ako niečo naučiť druhých, ako sa naučiť spolupracovať a riešiť 

problémy. Dáva priestor pre sebapoznanie a sebahodnotenie, učí vhodne, 

primerane a pohotovo reagovať. 

Kontexty socializácie rómskych žiakov 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde dominujú rómski 

žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) predstavujú špecifický 

a pritom vážny spoločenský problém, sformovaný odlišnosťami životného 

štýlu, ale aj kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými faktormi. Prejavmi tohto 

problému sú napr. verbálny a následne kognitívny deficit, obmedzená infor-

movanosť determinovaná mnohokrát izolovanými lokalitami pre bývanie, iné 

tradície, odlišné vnímanie rodinnej výchovy – tolerovanie užívania návykových 

látok, nedostatočná úroveň zdravotného uvedomenia, osobnej a komunálnej 

hygieny, nízky vek prvorodičiek a s tým súvisiaca mnohodetnosť, nepravidelná 

a nekvalitná výživa, častá invalidita v rodine, nedoceňovanie významu 

vzdelávania a vzdelania, zameranie na prítomnosť bez ambície plánovať či 

absencia vlastnej stratégie sociálnej zmeny.  

Riešenie uvedeného komplexu problémov predpokladá nad národný, 

multirezortný, multiinštitucionálny a interdisciplinárny prístup. Napriek zložitosti 

prezentovaného fenoménu je zmena spoločenskej pozície a vyriešenie problémov 

vo vzťahu k majoritnej spoločnosti podmienená vzdelávaním a vzdelanosťou 

Rómov. Aktuálna úroveň vzdelanosti rómskej populácie je veľmi neuspokojivá. 

Väčšina Rómov má len základné, aj to mnohokrát neukončené vzdelanie. 

Vzdelanie je však práve určujúcim determinantom riešenia problémov Rómov. 

Konfliktné vzťahy rómskych spoločenstiev s väčšinovým obyvateľstvom sa 

prenášajú a negatívne pôsobia na vzťah rómskych rodičov a detí v škole, 

a naopak (Portik, 2003). To, samozrejme, situáciu v oblasti vzdelávania ešte 

viac komplikuje. K tomu sa pridávajú tolerantné postoje rómskej rodiny 

kspoločensky nežiaducim formám správania, ich nekorigovanie, odlišná 

hodnotová orientácia, čo sa, v konečnom dôsledku, premieta i do školskej 
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neúspešnosti detí a následne do nechuti niečo meniť. Výsledkom prezentovaných 

skutočností je zlyhávanie širšej socializácie príslušníkov rómskeho etnika.  

Vychádzajúc z výsledkov výskumu Hroncovej a Šebiana (2006) 

a exploratívnych štúdií Lockeho a Ciechalskeho (2015) je možné identifikovať 

problémy, s ktorými sa, v súvislosti s procesom socializácie rómskych žiakov, 

všeobecne stretávajú učitelia vo svojej edukačnej praxi. Ide, predovšetkým, o: 

 bilingvizmus – rôznu úroveň ovládania jazyka majority a jazyka 

minority; 

 všeobecnú nedôveru a strach z kultúry majority, 

 silné zameranie na otázku príslušnosti k etnickej skupine, zvýšená 

citlivosť ku skutočnej (no i zdanlivej) diskriminácii, 

 nespracovaná alebo potlačená agresivita a túžba po vzbure alebo 

odplate za skutočné alebo domnelé krivdy, 

 chýbajúca lojalita k inštitúciám a inštitútom, ktoré vytvára majorita, 

 nedôvera a len málo zvnútornené presvedčenie o význame systematickej 

a vytrvalej práce, o potrebe autority a zákona, 

 vnútorná neistota či hovoriť a konať v súlade s vlastnou alebo majoritnou 

kultúrou, 

 schopnosť „zahrať to“ na predstaviteľov majority, klamať ich, tendencia 

neprejaviť sa otvorene, 

 zvýšená citlivosť k neverbálnym prejavom a ich prípadnému rozporu 

s obsahom reči učiteľa pri komunikácii. 

Rómski žiaci z MRK majú, v procese socializácie do edukačnej reality, 

inú východiskovú pozíciu oproti žiakom majority. Musia prekonávať náročnejšie 

prekážky, ktorých spoločnými menovateľmi sú najmä: 

 ekonomické obmedzenia súvisiace so zlou sociálnou situáciou rodín 

(málo podnetné, a neraz i patologické sociálne a výchovné prostredie 

nepodporuje efektívnu socializáciu dieťaťa vo všetkých kategóriách 

t. j. získavanie vedomostí a zručností, spoznávanie filozofických, etických 

a estetických systémov a vytvorenie rebríčka hodnôt, osvojenie si 

primeraných foriem sociálneho správania, ktoré korešpondujú s normami 

spoločnosti), 

 vnímanie školy ako miesta, kde možno zažiť iba neúspech, problémy, 

pocit menejcennosti, strach z opovrhnutia, a pod., 

 nízka vzdelanostná úroveň rodičov, nedostatočné postavenie vzdelania 

v ich hodnotových kritériách, 

 odlišný rečový vývin, 

 koncentrovanie na prítomnosť, nedostatočný zmysel pre plánovanie, 

pre budúcnosť, 

 celkovo nízke požiadavky na vzdelanie v rodine, modely správania 

rodičov, ktoré nespredmetňujú súvislosti medzi vzdelaním a trhom práce, 

 temperamentové odlišnosti, problémy v komunikácii s ostatnými žiakmi, 
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 nízke očakávania zo strany učiteľov, 

 pretrvávajúca indiferentnosť časti prostredia k rómskym žiakom, 

 chýbajúce návyky a zručnosti vo vzťahu k normám, cieľom, 

 nedostatočná (vnútorná) motivácia na plnenie stanovených úloh, nízke 

sebavedomie a pod. (Horňák, Kancír, Liba, 2012). 

Rómska rodina hlavne v MRK je spravidla mnohopočetná s pred-

pokladom značnej sociálnej závislosti, s dlhodobo vykazovanými znakmi 

nízkej ekonomickej, vzdelanostnej, kultúrnej a hygienickej úrovne. Rodina, 

ktorá dieťa nedostatočne stimuluje po stránke intelektovej, citovej a psycho-

sociálnej podmieňuje následnú školskú neúspešnosť, fatalizmus, nedostatok 

úsilia, nechuť niečo zmeniť, zmierenie s osudom. U detí z takýchto rodín sa 

vytvára sociálno-výchovný deficit, ktorý sa neskôr prejaví v sociokultúrnej 

rezistencii pri začleňovaní do majoritnej spoločnosti. Portik (2009, s. 95) 

považuje za spúšťací mechanizmus zlyhávania schopnosti socializácie a sociálnej 

integrácie najmä čas, pričom má na mysli „ten čas, bez ktorého schopnosť 

naučiť sa žiť v spoločenstve to nie je možné. Ten čas, v ktorom je priestor na 

výmenu informácií, odkrývanie človečenstva, podávanie pomocnej ruky, 

prijímanie rád, ľudské pohladenie i úprimné napomenutie“.  

Opierajúc sa o empirické skúsenosti učiteľov či publikované poznatky 

a odporúčania, vzťahujúce sa k socializácii rómskych žiakov (Hroncová, Šebian, 

2006; Porubský, Kosová, Rosinský, 2017) je možné formulovať niekoľko 

východísk. Máme na mysli najmä: 

 formulovanie odborného a osobnostného profilu učiteľov a ďalších 

výchovných pracovníkov pracujúcich s rómskymi žiakmi, 

 rešpektovanie individuálnych a skupinových potrieb rómskych žiakov 

pri zohľadňovaní vnútornej atomizácie etnika a lokálnych kontextov, 

 využívanie účinnej motivácie k učeniu rómskych žiakov prostredníctvom 

ich záujmu, resp. citového vzťahu k svojej, rómskej komunite, 

 prispôsobenie obsahu a metód pôsobeniu odlišností, návykom, spôso-

bilostiam, skúsenostiam, schémam myslenia a tempu rómskych žiakov 

pri rešpektovaní celospoločenských cieľových štandardov, 

 vysvetľovanie spoločenských noriem, nácvik komunikačných, spolo-

čenských zručností (celoživotných pravidiel a životných zručností). 

Domnievame sa, že v edukačnej realite by sa škola mala začať 

približovať k (rómskemu) žiakovi a nie, ako tomu bolo (je) doteraz, že sa žiak 

musel (a stále musí) neustále prispôsobovať škole. K tomuto posunu však 

dôjde až vtedy, ak nastane: 

 zmena pohľadu učiteľa na druhy inteligencie svojich žiakov (v súvislosti 

s rekogníciou ich učebných a kognitívnych štýlov), 

 zmena pohľadu učiteľa na činitele ovplyvňujúce učebné potenciality 

jeho žiakov, čím sa v konečnom dôsledku navodí zvonku aj zmena 

celkového pôsobenia danej školy, 
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 zmena pohľadu učiteľa na proces učenia sa jeho žiakov (tzv. episte-

mologický prístup k tomuto procesu), kde, ako vhodnú stratégiu, je 

možné využiť kooperáciu. 

Fundamenty kooperatívneho učenia  

Spôsob uskutočňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, vzhľadom 

na špecifiká rómskych žiakov, indikuje náročné požiadavky pre činnosť učiteľa. 

Pri otázke plánovania a realizácie edukácie predmetnej skupiny žiakov, je 

učiteľ konfrontovaný s hľadaním odpovede na otázku – ako vyhovieť 

rozvojovým potrebám svojich žiakov tak, aby predchádzal ich zlyhaniu? 

A zároveň, ako zabezpečiť rozvoj žiakov v rámci ich individuálnych možností, 

ktoré sú u každého žiaka odlišné (Porubský a kol., 2014)? Predpokladáme, že 

vytvoriť prostredie, ktoré je spôsobilé premeniť špecifiká rómskych žiakov na 

výzvy a možnosti, zohľadňuje filozofia kooperatívneho vyučovania a učenia. 

Kooperatívne vyučovanie je v odbornej literatúre definované ako 

technológia výučby, teda ako súbor takých procesov, ktoré pomáhajú žiakom 

v interakcii dosiahnuť konkrétny cieľ (Jakavonyte-Staškuviene, Žemguliene, 

Sakadolskis, 2021). Z hľadiska rozvoja žiaka, samotné chápanie systému 

edukácie, možno interpretovať ako „organizovanú skupinovú prácu, v ktorej 

žiaci spolupracujú v malých skupinách, pričom charakteristickým znakom je 

učenie sa vzájomnou spoluprácou a vzájomným odovzdávaním skúseností“ 

(Jablonský, 2006, s. 30). Predpokladom takéhoto učenia je, že do procesu 

výučby je zapojený každý žiak v triede, bez ohľadu na jeho mentálnu 

výkonnosť, sociálny a ekonomický status, či etnický pôvod. Práve téza, že 

kooperatívne učenie umožňuje uspieť každému žiakovi na jeho vlastnej 

úrovni, a tým plne rozvinúť a využívať potenciál žiaka, sa pre potreby nášho 

výskumu stáva kľúčová.  

Aby bolo kooperatívne učenie skutočne efektívne, je potrebné 

transformovať hlavné princípy koncepcie do reálnej výchovno-vzdelávacej 

situácie. Znamená to: 

1. Zabezpečiť pozitívnu vzájomnú závislosť členov skupiny v zmysle hesla 

„plávame a potápame sa spolu“. Predpokladom vytvorenia závislosti je: 

 sformulovať reálne dosiahnuteľné ciele, identifikovať sociálne zručnosti, 

ktoré učiteľ plánuje rozvíjať, 

 zadefinovať normy (pravidlá), ktoré platia pre všetky skupiny,  

 koncipovať činnosti, rozdeliť úlohy tak, aby sa do nich mohli 

zaangažovať všetci žiaci v skupine, 

 rozdeliť informačné zdroje tak, aby každý člen skupiny spracovával 

a kompletizoval informácie, ktoré sú nutné pre splnenie úlohy, 

 premyslieť systém odmeny pre žiakov. 

2. Zabezpečiť vzájomný kontakt členov skupiny, aby pri učení dochádzalo 

k interakciám. Od učiteľa sa očakáva zostaviť (4-6 členné) skupiny, pričom 
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pre učenie je podstatný spôsob, akým spolu komunikujú. K zvýšeniu 

interakcie podľa Gillies a Boyle (2010) dochádza, keď:  

 sa zdieľajú všetky informácie v skupine,  

 skupina sa snaží dosiahnuť dohodu,  

 skupina preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia,  

 očakávajú sa zdôvodnenia,  

 očakávajú sa výzvy,  

 pred prijatím rozhodnutia sa prediskutujú alternatívy,  

 členovia skupín sa vzájomne vyzývajú k tomu, aby hovorili. 

3. Posilňovať osobnú zodpovednosť členov skupiny a) za dokončenie svojho 

podielu práce, b) za uľahčenie práce ostatným, prostredníctvom: 

 pozorovania žiakov pri ich spoločnej práci a dokumentovaním prís-

pevkov každého člena,  

 individuálneho preskúšania každého žiaka, 

 náhodného výberu jednotlivca zo skupiny, ktorý by mal prezentovať 

výsledky práce celej skupiny, 

 ponechanie každého žiaka vysvetliť, čo sa naučil pred spolužiakmi 

(Jablonský, 2006; Johnson, Johnson, 2018).  

4. Zdokonaľovať interpersonálne a komunikatívne spôsobilosti žiakov od 

najjednoduchších po zložitejšie, napr. poznať sa, dôverovať si, aktívne 

komunikovať, vzájomne sa počúvať, konštruktívne komunikovať nápady 

ostatných, rozhodovať sa, akceptovať druhých, poskytovať podporu, kon-

štruktívne riešiť konflikty atď. Z pozície učiteľa je preto podľa Jablonského 

(2006) potrebné:  

 cvičiť žiakov efektívnej interakcii skôr, ako začneme s kooperatívnym 

učením, 

 poskytnúť žiakom oporné body, ktoré im uľahčia vstupovať do 

komunikácie, diskusie, 

 organizovať praktické postupy spolupráce, pretože spolupráci je 

potrebné sa učiť, 

 viesť žiakov k zamysleniu sa nad efektivitou ich kooperatívnych 

činností. 

5. Usmerňovať prácu skupín žiakov a zabezpečiť reflexiu skupinovejčinnosti. 

Reflexia spočíva predovšetkým v rozhodnutí: 

 v ktorých činnostiach má skupina pokračovať, 

 ktorým postupom sa vyhnúť, 

 ako hodnotiť seba a ostatných.  

Podstata kooperatívneho učenia spočíva v spolupráci, preto efektívnosť 

fungovania koncepcie a etablovanie predkladaných sociálnych zručností pod-

mieňuje úroveň hodnotenia práce v skupine všetkými jej členmi a dostatočné 

časové trvanie na reflexiu. Pokrok žiakov je ovplyvnený nielen skupinovou 

dynamikou, ale aj podmienkami, aké učiteľ pre kooperatívnu prácu vytvorí. 
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Ak by došlo k etablovaniu takto prezentovaných pilierov kooperatívneho 

učenia, pravdepodobne môže učiteľ očakávať mnohé benefity, ktoré kooperatívne 

učenie prináša. Podľa komplexnej analýzy benefitov kooperatívneho učenia 

(Johnson, Johnson, 2009) ich možno rozdeliť do troch oblastí: 

1. Snaha uspieť – snaha o dosiahnutie cieľa u žiakov s rôznymi učebnými 

charakteristikami; dlhodobejšie zapamätanie učiva; zlepšenie slovnej zásoby, 

plynulosti a štylizácie reči; rozvoj motivácie orientovanej na úlohu a výsledky; 

dlhodobejšie zotrvávanie v úlohe; rozvoj kritického a tvorivého myslenia; 

očakávanie úspechu; formovanie pozitívnych postojov k učeniu a škole. 

2. Pozitívne vzťahy a sociálna podpora medzi žiakmi – potvrdená bola lepšia 

atmosféra spoločenstva a kohézie skupiny, harmonizácia práce skupiny, 

prosociálne správanie, angažovanosť a starostlivosť o druhých, otvorená 

komunikácia, akceptácia názorov druhých, oceňovanie rozdielov a prijímanie 

ľudskej diverzity ako pozitívnej hodnoty, znižovane stereotypov a predsudkov, 

interpersonálna príťažlivosť medzi členmi majority a minority. 

3. Psychické zdravie a sebadôvera – vyššia miera emočnej zrelosti, psychickej 

prispôsobivosti, vyššia sebadôvera, dôvera v druhých a optimizmus, posilňo-

vanie autonómie, nezávislosti, interiorizácia hodnôt, zvládania náročných 

situácií a pod.   

Vzhľadom na špecifiká edukácie rómskych žiakov v benefitoch 

vidíme potenciál premeny ich doposiaľ slabého spoločenského statusu. Pri 

formulovaní nášho výskumného zámeru tiež reflektujeme skutočnosť, že 

v odbornej literatúre najmä slovenskej proveniencie je menej známy diskurz 

implementácie kooperatívneho vyučovania do edukácie žiakov z MRK.    

Metodologické determinanty výskumu 

Objektívna realita disponuje rôznymi otázkami, na ktoré nie je možné 

bezprostredne odpovedať. Potreba hľadať odpoveď si tak žiada zamerať 

teoretické i pragmatické úsilie k novým poznatkom.Výskumných otázok 

môže byť hneď niekoľko, avšak abstrahovaním hlavných zložiek a vzťahov 

možno dospieť k formulácii vlastného výskumného problému (Nowak, Lepa, 

2011). 

Pri plánovaní výskumu sme si položili niekoľko výskumných otázok, 

týkajúcich sa predmetnej problematiky. Ich ďalším korigovaním a spresnením 

sme dospeli k formulácii nasledujúceho výskumného problému: 

Aký vplyv bude mať implementácia stratégií kooperatívneho učenia 

na proces socializácie rómskych žiakov? 

Otázka intenzity prenikania do objektívnej reality sa konkretizuje 

najmä v súvislosti s cieľom a úlohami výskumu. Primárnym cieľom výskumu 

je experimentálne overiť účinnosť realizácie kooperatívnych aktivít na 

zvyšovanie efektívnosti socializácie rómskych žiakov 1. stupňa základnej 

školy. 
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Uvedený cieľ saturuje i ďalšie sekundárne ciele: 

 uplatňovať kooperatívne edukačné stratégie v primárnom vzdelávaní, 

 navrhnúť a realizovať kooperatívne aktivity, zamerané na rozvoj 

sociálnych vzťahov rómskych žiakov na primárnom stupni vzdelávania, 

 využitím vybranej exploratívnej (empirickej) metódy akčného výskumu 

verifikovať vplyv navrhnutých a realizovaných hier a aktivít na status 

a perspektívy sociálnej interakcie žiakov v školskej triede (skúmať 

sociálne vzťahy v skupine so zameraním na interakciu žiak – žiak 

a učiteľ – žiak), 

Z cieľov vyplývajú nasledovné výskumné úlohy: 

 teoretická analýza problematiky, 

 realizácia ante a post merania sociálnych vzťahov v školskej triede, 

 kvantitatívno – kvalitatívnu analýza zistených skutočností, 

 zovšeobecnenie poznatkov a odporúčaní pre prax. 

Operacionalizácia výskumného zámeru je formulovaná v nasledujúcej hypotéze: 

H1: Využitie stratégií kooperatívneho učenia v podmienkach edukačnej praxe 

školskej triedy povediek štatisticky významnému zlepšeniu procesu socializácie 

žiakov.  

Dedukcia z H1 

Pri stanovení hypotézy sme vychádzali z myšlienky, ktorú formuluje 

Lužinská (2013, s. 8) v tom zmysle, že „obsahom socializácie je osvojovanie 

si jestvujúcich a akceptovaných hodnôt, noriem a spôsobov správania 

v existujúcom spoločenstve. V primárnom vzdelávaní sa asi najviac zo 

všetkých stupňov vzdelávania kladie dôraz hlavne na sociálnu dimenziu. 

Vo vyučovaní sa objavuje množstvo sociálnych faktorov, napr. sebapoznanie 

žiaka, sebahodnotenie, sebadisciplína, vplyv spolužiakov, prosociálnosť, 

učenie sa jeden od druhého, spolupráca a kooperácia, vzťahy k rodičom 

a spoločnosti a pod. [...] Prirodzenými prostriedkami procesu socializácie 

a rozvoja sociálnych vzťahov a sociálnych kompetencií sú rôzne stratégie 

socializácie: kooperatívny spôsob edukácie, prosociálna výchova, empatia 

a asertívne správanie“. 

Metodika výskumu  

Vo výskume boli použité tieto metódy:  

a. Literárne metódy 

Táto skupina metód zahŕňa štúdium relevantnej odbornej literatúry 

(knihy, periodiká, elektronické médiá a pod.), zhotovovanie výpiskov, ich 

spracovanie a triedenie. 
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b. Exploratívne metódy 

Kváziexperiment 

Kváziexperiment je najpoužívanejšou exploratívnou metódou akčného 

výskumu, pri ktorej sa účinnosť experimentálneho zásahu (X) posudzuje 

porovnaním výsledkov závisle premennej pred experimentálnym zásahom 

(O1) a po experimentálnom zásahu (O2) v jednej skupine osôb (symbolickým 

označením O1 X O2) (Švec, et al., 1998).  

V súlade so stanovenými cieľmi a verifikáciou hypotézy sme využili, 

ako merný nástroj, dotazník Naša trieda [My Class Inventory (Fraser, Fischer, 

1986; revid. Lašek, Mareš, 1990)]. Ide o štandardizovaný sociometrický nástroj, 

zameraný na zisťovanie údajov v piatich segmentoch: 

 spokojnosť v triede – vzťah žiakov k svojej triede, miera spokojnosti, 

 konflikty v triede – komplikácie vo vzťahoch žiakov v triede, miera 

napätia a sporov, 

 súťaživosť v triede – konkurenčné vzťahy medzi žiakmi, miera snáh 

po vyniknutí, prežívanie školských neúspechov, 

 náročnosť učenia – prežívanie nárokov školy kladených na žiakov, 

 kohézia triedy – priateľské a nepriateľské vzťahy medzi žiakmi, miera 

súdržnosti triedy. 

c. Štatistické metódy 

Matematicko-štatistické metódy umožňujú presnú kvantifikáciu výsled-

kov výskumu. Na štatistické overovanie hypotéz sa používajú rôzne štatistické 

testy, analyzujúce významnosť rozdielov stredných hodnôt, resp. variancie 

rôznych skupín. Vo výskume sme, ako evalvačný nástroj, využili McNemarov 

test (binárna premenná), ktorý sa považuje za najcitlivejšiu neparametrickú 

alternatívu testov pre závislé vzorky.  

Na štatistické spracovanie údajov sme využili počítačový štatistický 

program Statistica (Česká republika, 2017, verzia programu č. 13.5.0.17). 

Samotné fakty, ich registrácia a kvantitatívne spracovanie však ešte 

neznamenajú exaktnosť výskumu. Je tu potrebné, aby sa kvantitatívne spraco-

vanie údajov organicky spájalo s ich kvalitatívnou analýzou. Vo výskume sme 

teda využili aj teoretické metódy (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, 

komparácia, generalizácia). 

Vzorka výskumu 

Objektivizácia výskumných zámerov determinovala lokalizáciu výskum-

nej vzorky do oblasti Košického kraja, pričom základný súbor predstavuje, 

vzhľadom na možnosti a podmienky výskumu, okres Spišská Nová Ves. 

Zo základného súboru sme, zámerným dostupným výberom (convenient 

sample), vytvorili výberový súbor, ktorý, v kontexte realizácie kváziexperimentu, 

tvorí jedna trieda Základnej školy s materskou školou v Markušovciach. 
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Kváziexperiment bol, v definovanej výskumnej vzorke, realizovaný priebežne 

počas školského roka 2020/2021. 

Výskumnú vzorku tvorí dvadsaťdva žiakov štvrtého ročníka, z toho 

10 chlapcov a 12 dievčat. 

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov výskumu 

Všeobecná metodologická determinácia výskumu naznačuje, že 

zhromažďovanie výskumného materiálu je prvým krokom pedagogického 

výskumu. Získané informácie sa ďalej spracúvajú a vyhodnocujú v dvoch 

rovinách: 

1. kvantitatívnej (opisnej), 

2. kvalitatívnej (vysvetľujúcej). 

Vzájomnou syntézou uvedených rovín dochádza k významnému 

zvyšovaniu vedeckej úrovne skúmania pedagogických javov (Nowak, Lepa, 

2011). 

V zmysle verifikácie stanovených hypotéz a vychádzajúc z prezento-

vaných skutočností, uvádzame analýzu získaných údajov v kontexte oboch 

spomínaných rovín. 

Primárnym cieľom výskumu bolo experimentálne overiť účinnosť 

realizácie kooperatívnych aktivít na zvyšovanie efektívnosti socializácie 

rómskych žiakov 1. stupňa základnej školy. Dosiahnutie cieľa a s ním súvisiace 

predpokladané vzťahy a súvislosti predikovali stanovenie nasledujúcej hypotézy: 

H1: Využitie stratégií kooperatívneho učenia v podmienkach edukačnej praxe 

školskej triedy povedie k štatisticky významnému zlepšeniu procesu socializácie 

žiakov. 

Na verifikáciu uvedenej hypotézy sme využili štandardizovaný 

sociometrický dotazník Naša trieda, ktorý je zameraný na zisťovanie údajov 

v piatich kategóriách: spokojnosť v triede, konflikty, súťaživosť, náročnosť 

učenia a súdržnosť triedy. Uvedený dotazník bol, v intenciách danej hypotézy, 

aplikovaný v rámci ante a post merania v rozsahu výskumnej vzorky. 

Poznámka: Dosiahnuteľné skóre v jednotlivých kategóriách dotazníka 

sa pohybuje v rozpätí päť až pätnásť bodov. Z hľadiska evalvácie údajov je 

potrebné upozorniť, že v segmente konfliktov, súťaživosti a náročnosti učenia 

platí, že čím je bodové skóre nižšie, tým je výsledok lepší. 

Pre potreby grafického zobrazenia prezentovaných údajov sme, 

vzhľadom na počet kategórií dotazníka a im zodpovedajúcim zisteným údajom, 

vypočítali hodnotu aritmetického priemeru údajov v každej zo sledovaných 

kategórií. Takto upravené údaje je možné previesť do grafickej podoby (pozri 

Graf 1). 
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Legenda: SP – spokojnosť v triede, KO – konflikty, SA – súťaživosť, NU – náročnosť 

učenia, SD – súdržnosť triedy 

Graf 1 Grafické znázornenie výsledkov ante a post merania sociálnych vzťahov 

vo vybranej vzorke (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na základe štatistickej analýzy výsledkov ante a post merania úrovne 

sociálnych vzťahov žiakov je možné konštatovať, že hypotéza H1 bola potvrdená. 

Štatistická významnosť bola zisťovaná neparametrickým McNemarovým testom 

na hladine významnosti p < 0,05 (pozri Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Signifikantnosť výsledkov merania úrovne sociálnych vzťahov žiakov 

 p – hodnota 
Štatistická 

významnosť 

SP na vstupe – výstupe 0,02924 + 

KO na vstupe – výstupe 0,03283 + 

SA na vstupe – výstupe 0,08631 N 

NU na vstupe – výstupe 0,0370 + 

SD na vstupe – výstupe 0,0175 + 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Poznámka: V kategórii súťaživosť, v rozsahu vzorky, nebol zaznamenaný 

predpokladaný pokles bodového skóre. 

V kategórii spokojnosť v triede sa zistené údaje pohybujú zväčša 

v pásme bežných hodnôt (10 – 13). V post meraní bol zaznamenaný nárast 

bodového skóre v priemere o dva body, čo poukazuje na skutočnosť, že 

overovaná realizácia kooperatívnych aktivít mala pozitívny vplyv na vzťah 

žiakov k triede, mieru spokojnosti a pohody. 

Ďalšou zo skúmaných kategórií sú konflikty v triede. Zistené údaje sa 

pohybujú v pásme bežných hodnôt (7 – 13). V post meraní bol zaznamenaný 

žiaduci pokles bodového skóre v priemere o tri body. Dokumentuje to kladný 

vplyv realizovaných aktivít na redukciu komplikácií a miery napätia vo 

vzťahoch žiakov. Pri vyhodnocovaní položiek dotazníka sme, v rámci ante 

merania, zaznamenali viacero nejasných odpovedí (žiaci označili odpoveď 
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ÁNO aj NIE), z čoho bolo možné dedukovať istú názorovú nevyhranenosť. 

Tá sa však vplyvom experimentálneho zásahu progresívne zmenila v post meraní. 
Zistené údaje v kategórii súťaživosť v triede sa rovnako, ako v pred-

chádzajúcich prípadoch, pohybujú v pásme bežných hodnôt (11 – 15). V kom-
parácii ante a post merania však nedošlo k očakávanej zmene skóre, z čoho 
možno usudzovať, že experimentálne pôsobenie nemalo zásadný vplyv na 
redukciu miery snáh po vyniknutí a konkurenčných vzťahov medzi žiakmi. 
Uvedená skutočnosť sa prejavila i v štatistickej významnosti.  

Obzvlášť závažnou (z pohľadu nášho výskumu) sa javí kategória 
náročnosť učenia, v ktorej ide o zisťovanie toho, ako žiaci prežívajú nároky 
školy, nakoľko sa im zdá učenie namáhavé. Údaje získané ante a post 
meraním sa pohybujú v pásme bežných hodnôt (6 – 11). Očakávaný pokles 
bodového skóre sme zaznamenali v post meraní, a to o dva body. Experimentálne 
pôsobenie malo teda širokospektrálny a komplexný charakter.  

Poslednou zo skúmaných kategórií je súdržnosť triedy, kde sa zistené 
údaje, podobne ako v predchádzajúcich kategóriách, pohybujú v pásme bežných 
hodnôt (6 – 13). Ide o kategóriu, kde bol, v rámci post merania, zaznamenaný 
najväčší nárast, v priemere o štyri body. Zisťované priateľské a nepriateľské 
vzťahy, miera súdržnosti triedy sa vplyvom experimentálneho pôsobenia prehĺbili 
(s výnimkou nepriateľských vzťahov, ktoré sa normalizovali), triedy sa stali 
kohéznejšími societami s prevahou pozitívnych sociálnych prejavov. 

Zhrnutie výsledkov a odporúčania pre pedagogickú prax 

Keďže rómske deti väčšinou vyrastajú slobodne a mnohokrát sú 
ponechané samé na seba, pri činnostiach v škole sa u nich prejavuje 
obmedzená pozornosť, malá trpezlivosť a vytrvalosť, rýchlo sa dajú odradiť 
hlavne v činnostiach, kde treba zapájať jemnú motoriku. Pri činnostiach je 
preto pre ne podstatné: krátko – rýchlo – jasne – čím skôr ukončiť danú 
činnosť. Preto je potrebné akcentovať zásadu, že každá výchovno-vzdelávacia 
činnosť má prebiehať radostne a v uvoľnenej atmosfére. Aby bola pozornosť 
koncentrovaná, je dobré využívať striedanie činností, kontrasty, hru. 

V edukačnom procese je potrebné tiež uplatňovať pedagogický prístup 
orientovaný na rozvoj osobnosti každého žiaka. Individuálny prístup rešpektuje 
odlišnosti sociokultúrneho prostredia i individuálne danosti a potreby žiakov. 

Sme presvedčení, že jedným z hlavných výstupov školského vzdelávania 
by malo byť optimalizovanie intelektuálneho a emocionálneho potenciálu 
žiakov, t. j. maximalizovanie kapacity stať sa mysliacimi a cítiacimi indivíduami, 
ktoré riešia problémy, podporujú porozumenie, stávajú sa novátormi, uskutočňujú 
rozhodnutia a účinne komunikujú. Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ, je 
potrebné vytvoriť atmosféru, ktorá podporuje myslenie, kde informácie sú 
skôr katalyzátorom, než výsledkom. Učenie sa a objektívny sebarozvoj žiaka 
tak vedie k pochopeniu sociálnej a morálnej reality, čo závisí od: 

 jeho individuálnej intelektovej úrovne, 

 aktuálnej sociálnej a morálnej úrovne, 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2022, č. 1 

105 

 predchádzajúcich skúseností a skôr vytvorených schém, 

 podnetnosti prostredia. 

Budovanie takejto pragmatickej základne si vyžaduje, zvlášť u rómskych 
žiakov, vychádzať zo subjektívneho zážitku a priamej skúsenosti. 

Riešenie mnohých problémov, súvisiacich so schopnosťou a úrovňou 
socializácie rómskych žiakov priniesla práve implementácia stratégií koope-
ratívneho učenia do procesu ich primárnej edukácie. 
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Výsledky slovenských žiakov štvrtého ročníka v štúdii 

TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 z matematiky 

Results of Slovak Fourth-Grade Students in the Study 

TIMSS 2015 and eTIMSS 2019 in Mathematics 

Alexandra Punčová 

Abstract 

Slovak fourth grade students have been participating in the international 

TIMSS testing for over a decade. In our paper, we focus on the analysis 

of the percentage of correct answers of Slovak IV. grade students in 

mathematics in eTIMSS 2019, comparison of the Mathematical Framework 

TIMSS 2019 and TIMSS 2015 for IV. grade and comparison of the 

percentage of correct answers of Slovak IV. grade students from individual 

thematic areas of mathematics in eTIMSS 2019 and TIMSS 2015. 

Keywords: eTIMSS 2019. TIMSS 2015. Mathematics. Slovakia. Fourth grade. 

Úvod 

Slovenskí žiaci IV. ročníka sa už viac ako desaťročie zúčastňujú 

medzinárodného testovania TIMSS z matematiky a prírodných vied. V testovaní 

z matematiky dosahujú slovenskí žiaci IV. ročníka od svojej prvej participácie 

(2007) až do účasti na poslednej štúdií (2019) nižšie priemerné výsledky ako 

ich rovesníci z ostatných krajín OECD, ktoré sa štúdie zúčastnili (viď. graf 1). 

 

 

Graf 1: Priemer výsledkov žiakov IV. ročníka z matematiky v jednotlivých 

cykloch TIMSS  
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So zámerom zistiť, ktoré konkrétne tematické oblasti spôsobujú 
slovenským žiakom v štúdii TIMSS problémy, sme sa rozhodli analyzovať 
výsledky slovenských žiakov IV. ročníka v testovaní eTIMSS 2019 (najnovšia 
štúdia TIMSS) a porovnať ich s výsledkami slovenských žiakov IV. ročníka 
v TIMSS 2015.  

Metodológia 

Ciele výskumu: Identifikovať tematické oblasti a domény z matematiky, 
ktoré boli pre slovenských žiakov IV. ročníka v eTIMSS 2019 najproble-
matickejšie a menej problematické na základe štatistickej analýzy výsledkov 
slovenských žiakov IV. ročníka z jednotlivých úloh testovaných v eTIMSS 
2019. Porovnať matematické rámce pre IV. ročník štúdie TIMSS 2015 a TIMSS 
2019. Porovnať priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí vypraco-
vaných úloh slovenských žiakov IV. ročníka v štúdii TIMSS 2015 a eTIMSS 
2019 z matematiky. 

Výskumné otázky: Ktoré tematické oblasti boli pre slovenských žiakov 
IV. ročníka v eTIMSS 2019 najproblematickejšie? Ktorá doména z matematiky 
TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 je pre slovenských žiakov IV. ročníka najpro-
blematickejšia? 

Spôsob získavania a analýzy údajov: Zdroj údajov predstavujú dáta 
zverejnené na oficiálnej stránke TIMSS and PIRLS (©2021): (1) Súbor 
s názvom eT19_G4_MAT_Item Percent Correct nám poskytol informácie 
o percentuálnom podiele správnych odpovedí slovenských žiakov IV. ročníka 
v roku 2019 z jednotlivých položiek, informácie o čísle položky, zadaní; 
a (2) súbor eT19_G4_Item Information údaje o zaradení konkrétnych úloh do 
domén a tematických oblastí, informácie o čísle a zadaní konkrétnej položky. 
Údaje z prvého a druhého súboru boli následne (na základe čísla a zadania 
položky) zlúčené do jedného dokumentu Excel. Položky v nami vytvorenom 
súbore boli analyzované a štatisticky spracované prostredníctvom deskriptívnej 
štatistiky. Výsledky deskriptívnej štatistiky, percentuálny podiel správnych 
odpovedí slovenských žiakov IV. ročníka z matematiky z jednotlivých tema-
tických oblastí v eTIMSS 2019, sme následne metódou komparácie porovnali 
s výsledkami slovenských žiakov v TIMSS 2015. 

Výsledky slovenských žiakov IV. ročníka z matematiky 

v štúdií eTIMSS 2019 

Siedma zo série štúdií TIMSS – TIMSS 2019 sa na Slovensku konala 
v máji roku 2019, a zapojilo sa do nej 204 základných škôl. Štúdia sa prvýkrát 
uskutočnila okrem „klasickej“ (papier, ceruzka) aj digitálnou formou (prostred-
níctvom počítača). 

Testovania v digitálnom formáte sa zúčastnilo 157 základných škôl 
Slovenskej republiky. Podľa informácií zverejnených na oficiálnej stránke 
TIMSS a PIRLS, test štúdie TIMSS v „tradičnej“ forme obsahoval 99 položiek, 
a test v digitálnej forme 266. Úlohy boli rozdelené do troch domén: (1) Číslo, 
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(2) Meranie a geometria a (3) Dáta, a do siedmich tematických okruhov: 
TO1 Celé čísla, TO2 Zlomky a desatinné čísla, TO3 Výrazy, jednoduché 
rovnice a vzťahy, TO4 Meranie, TO5 Geometria, TO6 Čítanie, interpretácia 
a reprezentácia a TO7 Využívanie dát na riešenie problémov. Získané a spraco-
vané údaje z jednotlivých tematických okruhov eTIMSS 2019 analyzované 
prostredníctvom deskriptívnej štatistiky uvádzame v tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1: Deskriptívna štatistika – výsledky slovenských žiakov IV. ročníka 
v eTIMSS 2019 z matematiky 

  TO1 TO2 TO3 TO4 TO5 TO6 TO7 

Mean 56,24 36,88 55,16 46,13 42,67 54,16 39,95 

Standard Error 3,26 4,54 2,80 2,84 3,54 2,53 4,46 

Median 59,39 30,69 57,41 43,49 41,30 58,56 42,60 

Standard 

Deviation 23,93 24,47 16,07 19,48 20,00 18,26 16,07 

Sample Variance 572,71 598,60 258,16 379,44 399,89 333,38 258,12 

Kurtosis -1,12 -0,18 -0,43 -0,13 -0,11 -0,35 -0,67 

Skewness -0,23 0,74 -0,31 0,22 0,70 -0,61 -0,18 

Range 82,45 89,40 67,07 88,12 73,77 73,65 55,61 

Minimum 9,65 4,68 17,12 7,48 14,46 9,50 10,78 

Maximum 92,10 94,07 84,19 95,60 88,23 83,15 66,38 

Sum 3036,83 1069,40 1820,14 2168,28 1365,51 2816,55 519,34 

Count 54 29 33 47 32 52 13 

  
 

Najnižší priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí dosiahli 
slovenskí žiaci v TO2 – Zlomky a desatinné čísla (36,88%), za ňou nasle-
dovala TO7 – Využívanie dát na riešenie problémov, v ktorej bol priemerný 
percentuálny podiel správnych odpovedí slovenských žiakov IV. ročníka 
o cca 3% vyšší (39,95). Najlepšie priemerné výsledky dosiahli slovenskí žiaci 
z TO1 – Číslo (viď graf 2). 
 

 

Graf 2: Aritmetický priemer (Mean) 
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Stredná hodnota (median) percentuálneho podielu správnych odpovedí 

slovenských žiakov bola najnižšia z TO2 – Zlomky a desatinné čísla (30,69). 

Medián vyšší ako 50 dosiahli slovenskí žiaci v TO1 (59,39), TO6 (58,56) 

a TO3 (57,41). Percentuálny podiel správnych odpovedí slovenských žiakov 

IV. ročníka má vo všetkých testovaných oblastiach v eTIMSS 2019 plochejšie 

rozdelenie (kurtosis) – v odpovediach žiakov sa vyskytuje veľa nízkych aj 

veľa vysokých hodnôt, ktoré nie sú blízko priemeru. Koeficient šikmosti 

(skewness) odhalil, že najviac úloh s vyšším percentuálnym podielom správnych 

odpovedí sa vyskytuje v TO6 (-0,61) a najmenej v TO2 (0,74) a TO5 (0,70). 

Najzložitejšie a najproblematickejšie úlohy (minimum) pre slovenských žiakov 

predstavovali položky testované v oblastiach TO2, v ktorej sa nachádzali úlohy, 

ktoré správne vyriešilo len 4,68% žiakov a v TO4 (7,48%). 

Komparácia Matematického rámca TIMSS pre IV. ročník základných 

škôl z roku 2015 a 2019 

Tabuľka 2: Porovanie TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 
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Z tabuľky 2 je zrejmé, že názvy domén v Matematickom rámci 

TIMSS 2015 sú veľmi podobné doménam v Matematickom rámci TIMSS 

2019, výrazne sa nezmenili. Zmena nastala v tematických oblastiach 

jednotlivých domén. Okrem pridania tematickej oblasti v doméne Dáta, 

nastala zmena aj v názvoch a rozdelení tematických oblastí v doméne 

Meranie a geometria. Doména Číslo si naďalej zachováva svoju štruktúru. 

Najzásadnejším rozdielom medzi obsahom Matematického rámca 

TIMSS 2015 a TIMSS 2019 je zmena tematických oblastí v doméne Meranie 

a geometria. Zmenou tematických oblastí došlo aj k zmene obsahu Matema-

tického rámca. Do domény Meranie a geometria (tematická oblasť Meranie) 

TIMSS 2019boli pridané úlohy zamerané na riešenie problémov týkajúcich sa 

hmotnosti (gram, kilogram), objemu (mililiter, liter) a času (hodiny, minúty). 

Vďaka digitálnemu formátu testovania sa počet položiek testovaných 

v eTIMSS 2019 zvýšil oproti počtu položiek v TIMSS 2015 o 33% – o 23 

položiek v doméne Číslo, 21 položiek v doméne Meranie a geometria, a o 43 

v doméne Dáta. (Na rozdiel od „klasického“ testovania TIMSS 2019, v ktorom 

sa celkový počet položiek oproti TIMSS 2015 znížil o cca 45%.) 

Komparácia výsledkov slovenských žiakov IV. ročníka z matematiky 

v testovaní TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 

Priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí slovenských žiakov 

IV. ročníka v štúdií eTIMSS 2019 z matematiky sme porovnali s priemerným 

percentuálnym podielom správnych odpovedí žiakov z roku 2015, ktorý sme 

získali zo štúdie, ktorú vykonala A. Punčová (2021). Komparácia je graficky 

znázornená – viď. graf 3. 

Na grafe 3 môžeme vidieť, že najmenej problematickými oblasťami 

v testovaní TIMSS 2015 aj eTIMSS 2019 sú pre slovenských žiakov TO1 

a TO3 z domény Číslo. Ďalšou tematickou oblasťou, v ktorej je priemerný 

percentuálny priemer správnych odpovedí slovenských žiakov viac ako 50% 

je TO6. 

Priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí vo všetkých 

ostatných tematických oblastiach je pod 50%, a najproblematickejšiu tematickú 

oblasť v testovaní TIMSS naďalej (v roku 2015 aj 2019) predstavuje TO2 – 

Zlomky a desatinné čísla, v ktorej môžeme pozorovať mierne zlepšenie – cca 

8% oproti roku 2015. Najproblematickejšou doménou, resp. doménou, v ktorej 

sú výsledky zo všetkých TO nižšie ako 50% je doména Meranie a geometria. 
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Graf 3: Priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí slovenských 

žiakov IV. ročníka v štúdii TIMSS 2015 a eTIMSS 2019 

Zistenia a záver 

Výsledky – priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí 

slovenských žiakov IV. ročníka v testovaní TIMSS z matematiky sa za 4 roky 

(2015, 2019) výrazne nezmenili. Celkovo bol priemerný podiel správnych 

odpovedí v TIMSS 2015 cca 46,94% a v eTIMSS 2019 cca 47,31%. Vo 

výsledkoch slovenských žiakov IV. ročníka z matematiky nastalo mierne 

zlepšenie, ale priemerný percentuálny podiel správnych odpovedí v testovaní 

TIMSS je aj naďalej nižší ako 50%. 
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Možnosti redukce sociálních nerovností 

ve vzdělávání z pohledu žáků základních škol 

v České a ve Slovenské republice 

Possibilities of Reducing Social Inequalities in Education 

from the Perspective of Primary School Students 

in the Czech Republic and the Slovak Republic 

Zdeněk Svoboda 

Abstract 

Both the Czech Republic and the Slovak Republic are countries with 

a strong dependence of pupils' results on the socio-economic and 

cultural position of their families. Obviously, the school should act in 

such a way as to compensate for the effects caused by the different 

socio-economic background of the pupils and thus positively influence 

their results. However, in both countries, the educational systems are 

unable to reduce inequalities caused by the different family backgrounds 

of pupils. On the contrary, it rather strengthens these inequalities. Already 

in our previous researches (Svoboda, 2010) we have shown that primary 

school teachers in the Czech Republic approach differently the support 

of socially disadvantaged students from the majority and the Roma 

students. In this article, we present the results of a research study aimed 

at evaluating selected aspects of support for socially disadvantaged 

children from the perspective of another group of important actors in 

school life, namely primary school pupils. The primary goal of the 

presented part of the research probe was to find out to what extent 

students accept different possibilities of supporting socially disadvantaged 

pupils and their families. The secondary goal was to find out whether 

the level of acceptance of support for the student or his family differs in 

relation to his ethnicity. 

Keywords: Social exclusion. Social disadvantage. Segregation. Roma 

students. Inclusive education. 

Úvod 

Problematika přetrvávající segregace ve vzdělávání romských žáků 

a existence výrazných nerovností ve vzdělávání, jsou velmi závažnými a zároveň 

velmi citlivými tématy, a to jak v České, tak ve Slovenské republice, již téměř 

po dvě dekády.  
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V průběhu tohoto období se ve výsledcích různých mezinárodních 
i domácích odborných studií stále zřetelněji začal projevovat fakt, že naplňování 
konceptu rovných příležitostí je v rámci vzdělávacího systému obou zemí 
velmi problematickou oblastí, která zároveň dlouhodobě zůstávala ve 
veřejném i odborném diskurzu na téma vzdělávání spíše stranou. Matějů 
a Straková (2006, s. 10-11) ve vztahu k výsledkům mezinárodních srovnávacích 
studií (zejména šetření PISA z roku 2003) poznamenávají, že se český vzdělávací 
systém ukazuje být velmi selektivním a že sociální nerovnosti v přístupu k vyššímu 
vzdělání v České republice patří k největším ve vyspělém světě. Výsledky výzkumů 
rovněž ukázaly, že kořeny vzdělanostních nerovností jsou u nás vrostlé velmi 
hluboko jak do struktury vzdělávacího systému, tak do sociální struktury 
a stratifikace české společnosti. Téměř identický závěr se v rámci šetření 
PISA v roce 2003 týkal i Slovenska. Například Koršňáková a Tomengová (2004, 
s. 33-36) v reflexi výsledků tohoto šetření uvádějí, že Slovensko patrí medzi 
krajiny s najväčším vplyvom sociálno-ekonomického zázemia žiaka na jeho 
výkon. (…) Slovensko patrí ku krajinám, ktorých školský systém celkom 
nezabezpečuje sociálnu rovnost vo vzdelávaní a neplní teda kompenzačnú 
úlohu v zabezpečení vzdelávania detí zo znevýhodněného sociálního prostredia. 
Podobně se k uvedené skutečnosti v ČR vyjadřoval o přibližně pět let později 
úvodní text kapitoly Vzdělávání v rámci vládní Strategii boje proti sociálnímu 
vyloučení na období 2011 – 2015, v němž je konstatováno, že efektivní 
a spravedlivý vzdělávací systém je všemi odbornými kapacitami považován za 
ústřední nástroj v boji s mezigenerační reprodukcí sociálního znevýhodnění. 
Výzkumy zpracované k tomuto tématu během posledních několika let bohužel 
poukazují na fakt, že český vzdělávací systém tuto roli neplní, ale naopak se 
podílí na reprodukci sociálního vyloučení. 

Dle výsledků mezinárodního šetření PISA v roce 2015 patřily Česko 
i Slovensko mezi 10 zemí s nejvyšším vlivem ekonomického, sociálního 
a kulturního statusu rodiny (ESCS) na výsledky dětí v přírodních vědách 
(PISA, 2015). Stejně tak obě země patří mezi 9 zemí s nejvyššími rozdíly ve 
výsledcích žáků v přírodovědné gramotnosti mezi školami. V případě šetření 
PISA v roce 2018 se v případě čtenářské gramotnosti rozdíly související 
s vlivem ESCS projevily ještě výrazněji (podrobněji viz PISA, 2018).  

Ve vzdělávacích systémech obou zemí zároveň prvky segregace do 
jisté míry stále přetrvávají a obě země vykazují vysokou míru závislosti 
výsledků žáků ve vzdělávání na sociokulturním a socioekonomickém zázemí 
jejich rodin. 

Autoři studie Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity, která 
byla zpracována v roce 2020 porovnávají vybrané výsledky ve vzdělávání ve 
čtyřech postkomunistických zemích – Estonsku, Polsku, České republice 
a Slovenské republice a poukazují na skutečnost, že v Estonsku či v Polsku 
(v obou případech se na rozdíl od ČR a SR jedná o země se stoupající kvalitou 
výsledků ve vzdělávání v mezinárodních testech PISA) dosahuje většina škol 
standardních výsledků, školy se méně liší z hlediska sociálního složení a výsledky 
škol závisí méně na sociálním původu dětí. V Česku a Slovensku podle autorů 
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existují různé vzdělávací světy – rozdíly mezi školami jsou zásadní, vzniká 
skupina úspěšných a skupina podprůměrných škol. A závislost průměrných 
výsledků na sociálním složení škol je vysoká (Kol. aut., 2020, s. 2-3).  

V našich publikacích se již relativně dlouhodobě věnujeme různým 
aspektům vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (Svoboda, Morvayová 
a kol., 2010; Smolík a Svoboda, 2012; Svoboda a Zilcher, 2019; Svoboda, 
2020 či Kříž, Svoboda, Veteška, Volfová a Zilcher, 2021), zpravidla však 
téměř výhradně z pohledu pedagogických pracovníků či ve vztahu k nim. 

S využitím podobného metodologického přístupu (viz např. Svoboda, 
Morvayová a kol., 2010) jsme se rozhodli zaměřit svou pozornost na pohled 
dalších významných aktérů školního prostředí, a to samotných žáků. V rámci 
tohoto článku proto prezentujeme výsledky studie orientované na téma 
hodnocení vybraných podpůrných opatření cílících na snahu o změnu situace 
sociálně znevýhodněných dětí, a to z pohledu žáků osmých a devátých 
ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Vycházíme z předpokladu, že klima, v němž se ve třídách a školách 
realizují kroky směřující k podpoře sociálně znevýhodněných žáků, může 
ovlivňovat jejich celkový dopad. Existuje riziko, že v dětských kolektivech se 
bude již od dětství vytvářet bariéra mezi těmi z lépe socioekonomicky 
disponovaných rodin a těmi z rodin chudých (chceme-li socioekonomicky 
znevýhodněných) a tato bariéra může být ještě zvýrazněna, je-li u sociálně 
znevýhodněných dětí jejich socioekonomický statut konotován s romskou 
etnicitou (pozn. studie identifikující negativní postoje majoritní společnosti 
vůči Romům či vybrané problematické aspekty soužití majority a Romů, byly 
v obou zemích realizovány v relativně velkém množství).  

Tento aspekt tématu podpory žáků však byl v rámci dosavadních 
analýz spíše opomíjen. Nebylo dostatečně zdůrazňováno, že při plánování 
podpory dětem ze socioekonomicky znevýhodněných rodin je vhodné zohlednit 
to, jak budou děti nabízenou podporu přijímat, zda některé její mechanismy 
nemohou být například zatíženy stereotypy či předsudky, a nemohou tak přispívat 
k vytváření negativní odezvy u jiné části žáků či jejich rodin a v konečném 
důsledku tak negativně ovlivňovat také vztahy mezi žáky a klima v kolektivu. 
Doplňme, že vztah společnosti k problematice pomoci lidem ocitajícím se 
v chudobě, ohroženým sociálním vyloučením a jeho důsledky, je z důvodů 
sociálních, lidskoprávních, ekonomických, bezpečnostních i dalších významným 
celospolečenským tématem, které budou dospívající děti v blízké budoucnosti 
svými postoji ovlivňovat. Dílčí výsledky této studie byly publikovány 
v anglickém jazyce (Svoboda a Zilcher, 2019). Vzhledem k tomu, že sběr dat 
probíhal v době před pandemií vyvolanou onemocněním COVID-19, je výsledky 
třeba hodnotit v tomto kontextu. 

Metodologická východiska 

Z výše uvedených důvodů jsme naše výzkumné aktivity zacílili na 
zjištění toho, jak žáci základních škol hodnotí příčiny a další vybrané aspekty 
sociálního znevýhodnění a jak hodnotí vybrané prvky podpory dětí se 
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sociálním (socioekonomickým) znevýhodněním a jejich rodin. Sekundárním 
cílem komparativní povahy potom bylo zjistit, zda se hodnocení výše zmíněných 
příčin, aspektů a prvků podpory liší vzhledem k připsané etnicitě sociálně 
znevýhodněného žáka a jeho rodin. Pro potřeby tohoto článku vybíráme 
výsledky týkající se výše zmíněného hodnocení vybraných prvků podpory. 

Výzkumný nástroj, vytvořený ke sběru dat, využívá takzvaného 

situačního přístupu. Jeho základem je popis situace desetiletého chlapce Honzy 

(ve slovenské verzi Janka), který je žákem třetí třídy základní školy a kterého 

je, dle dostupných definic, možné považovat za sociálně (socioekonomicky, 

sociokulturně) znevýhodněného žáka. Popis situace zahrnuje jak důležité 

okolnosti týkající se rodinného zázemí, tak okolnosti související s docházkou 

do základní školy a s jejím průběhem. Podobný výzkumný přístup byl uplatněn 

již ve studii zaměřené na pedagogy (viz Svoboda, 2010). 

Popis Honzovy (Jankovy) situace: 

Představ si, že do třetí třídy základní školy chodí devítiletý Honza. Je 

šikovný na tělocvik, v ostatních předmětech je to o dost horší. V první třídě 

měl dobré známky a paní učitelka říkala, že je Honza moc šikovný, ale 

postupně se Honzův prospěch zhoršuje. Honzův táta je už třetí rok bez práce a 

maminka je na mateřské dovolené s mladšími sourozenci (Honza má ještě dvě 

sestry ve věku 1 a 7 let a tříletého brášku).  

V první třídě se ještě účastnil společných výletů a akcí se třídou, teď 

už skoro vůbec nejezdí, peníze na akce z domova většinou nepřinese. V době 

výletů se účastní vyučování ve vedlejší třídě, kde mívá konflikty. Nedávno na 

vyučování v této „náhradní“ třídě dokonce nepřišel, omluvenku nepřinesl 

a má 4 neomluvené hodiny. Na vyučování nebývá dostatečně připravený 

a vybavený, úkoly někdy nenosí nebo je přinese nedokončené, nenosí pastelky, 

často nemá čím psát a rýsovat, sešity a učebnice má poničené, „upatlané“. 

Na tělocvik nenosí vhodnou obuv. V poslední době je často napomínán, je 

nesoustředěný. Zdržuje práci s ostatními. Honza nechodí na obědy a svačiny 

nosí jen někdy. Občas řekne spolužákům, že má hlad a někdo se s ním rozdělí 

o svačinu. Teď už to ale moc neříká, je mu to trapné. Přál by si chodit na 

fotbal, ale maminku mu oddílový poplatek nezaplatí. 

Maminka ani tatínek Honzovi s učením moc nepomohou, oba chodili 

do zvláštní školy. Honzova rodina bydlí ve starším domě, ve kterém žijí 

většinou Romové. Rodina bohužel v posledních třech letech často neplatí 

nájemné, věc je předána soudu s návrhem na vystěhování bez nároku na 

náhradní ubytování. Honza neví, kde budou potom bydlet, možná se odstěhují 

za příbuznými, ale bylo by jich v jednom malém bytě moc. Honza v poslední 

době často zlobí a začíná mít konflikty s učiteli. Jedna z paní učitelek říkala, 

že by možná bylo lepší, kdyby šel na jinou (speciální) školu. Děti se tam učí 

méně učiva, je mnohem snadnější než běžná základní škola a ve třídě je jen 15 

dětí. Možná by tam Honzovi bylo lépe. 
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Na výše uvedený popis situace navazovaly vstupní položky, které 

slouží k získání základních údajů o respondentovi (navštěvovaná třída, 

pohlaví respondenta a velikost obce či města, z něhož respondent pochází). 

Další sada otázek byla zaměřena na zjištění základních aspektů pohledu 

respondentů na důležité prvky Honzovy situace, a sice pohledu respondentů 

na její možné příčiny, možné mechanismy jejího řešení či pohledu 

respondentů na to, kdo by měl dětem s obdobnými problémy poskytovat 

podporu. V neposlední řadě jsme respondentům položili dotaz, zda a v jaké 

míře se setkávají ve škole s dětmi, jejichž situace odpovídá té Honzově.  

Těžištěm výzkumného nástroje je jeho poslední část obsahující 

celkem devět návrhů na opatření směřující k dílčí úpravě či dílčímu řešení 

Honzovy situace, případně k podpoře jeho rodiny. Úkolem respondenta bylo 

na pětistupňové Likertově škále vyjádřit míru (ne)souhlasu s realizací daného 

opatření (dvě úrovně souhlasu, středová hodnota a dvě úrovně nesouhlasu). 

Data byla zpracována v souladu s metodologickým postupem popsaným 

Chytrým a Kroufkem (2017), podobně viz Svoboda a Zilcher (2019). 

Respondenti byli rovněž vyzváni, aby svou volbu doplnili vysvětlujícím 

komentářem. 

Navržená opatření: 

Opatření 1 - Škola by měla mít k dispozici peníze, aby mohla zaplatit poplatek 

za výlet dětem z chudých rodin tak, aby vždy mohla jet celá třída. 

Opatření 2 - Škola by měla mít k dispozici peníze, aby mohla zaplatit za 

pomůcky pro děti z chudých rodin tak, aby všechny děti měly potřebné 

pomůcky na učení. 

Opatření 3 - Škola by měla mít k dispozici peníze, aby mohla zaplatit za obědy 

dětem z chudých rodin, případně jim poskytnout svačiny, protože nikdo by 

neměl mít ve škole hlad. 

Opatření 4 - Škola by měla dostávat peníze na obědy a pomůcky pro Honzu, 

ale jeho rodiče by měli dostat na dávkách o to méně peněz. 

Opatření 5 - Honzovi rodiče by měli dostat vyšší sociální dávky, aby mohli 

svým dětem koupit vše, co potřebují do školy. 

Opatření 6 - Ve škole by měl být pracovník (například asistent), který by 

s Honzou mohl více pracovat a doučovat ho. 

Opatření 7 - Honzova rodina by měla být více kontrolována, a pokud se zjistí, 

že rodiče dětem nekupují pomůcky a nedávají svačiny, měly by se jim snížit 

sociální dávky. 

Opatření 8 - Město nebo stát by měly podobným rodinám poskytnout levné 

sociální bydlení, aby nebyly byty přeplněné a nežilo v nich příliš mnoho lidí 

najednou. 

Opatření 9 - Město nebo stát by měly otcům od rodin zajistit nějakou podporo-

vanou práci, aby chodili pracovat a peníze si mohli vydělat. 
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Vzhledem k sekundárnímu výzkumnému cíli (tj. zjistit, zda se hodnocení 

výše zmíněných příčin, aspektů a prvků podpory liší ve vzhledem k připsané 

etnicitě žáka se sociálním znevýhodněním) byly vytvořeny dvě verze 

výzkumného nástroje, lišící se pouze Honzovou fotografií. Jedna z fotografií 

zobrazuje romského chlapce a druhá chlapce reprezentujícího majoritu. 

V rámci kvantitativního hodnocení vybraných navržených opatření 

podpory sociálně znevýhodněného žáka byly statisticky vyhodnoceny rozdíly 

v odpovědích jednotlivých souborů respondentů. Věcné hypotéze předpokládající 

odlišnou míru podpory navržených opatření vzhledem k připsané etnicitě 

Honzy/Janka odpovídá nulová hypotéza vycházející z předpokladu, že mediány 

hodnot pro obě měření (resp. pro obě vybrané části výzkumného vzorku) jsou 

si rovny. Tato hypotéza byla testována na pětiprocentní hladině významnosti 

(p-level), a to prostřednictvím Mann-Whitney U testu (Mann a Whitney, 1947). 

V případě kritické obsahové analýzy doplňujících komentářů respon-

dentů jsme využili postup odpovídající induktivnímu přístupu – otevřené 

kódování a kategorizaci. 

Výzkumný vzorek čítal v obou zemích celkem 1481 respondentů, a to 

684 respondentů (46,2 %) v české a 797 respondentů (53,8 %) ve slovenské 

části. Přehled poměru v administraci jednotlivých variant výzkumného nástroje 

v obou zemích je uveden v následující tabulce („MAJ“ označuje variantu 

s fotografií chlapce reprezentujícího majoritu, „ROM“ variantu s fotografií 

romského chlapce). 

 

Tab. č. 1: Rozložení respondentů v rámci výzkumného vzorku dle zemí a pohlaví 

 CZE – MAJ CZE – ROM SVK – MAJ SVK – ROM 

 Četnost % Četnost % Četnost % Četnost % 

Chlapci 187 53,7 171 50,9 201 48,7 201 52,3 

Dívky 161 46,3 165 49,1 212 51,3 183 47,7 

 

V České republice sběr dat probíhal ve školách v Ústeckém kraji, ve 

Slovenské republice pak převážně v kraji Prešovském a částečně v kraji 

Žilinském. Zejména v případě Ústeckého a Prešovského kraje se jedná o regiony 

s významným zastoupením tzv. sociálně vyloučených lokalit (ČR) či margina-

lizovaných romských komunit (SR). Kvótní výběr výzkumného vzorku se 

týkal pohlaví, typu školy a míry sociálního vyloučení v daném regionu. 

Výsledky 

Základní deskriptivní porovnání celkové míry souhlasu (součet voleb 

souhlasím a spíše souhlasím) a nesouhlasu (součet voleb spíše nesouhlasím 

a nesouhlasím) je uveden v grafe č. 1.  
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Graf č. 1: Porovnání celkové procentuální míry souhlasu respondentů ve 

vztahu k navrženým opatřením v České republice a ve Slovenské republice 

 
 

Lze konstatovat, že nejvýrazněji byla dětmi akceptována opatření 

orientovaná na podporu získání zaměstnání pro otce rodin (OP9) a personální 

podporu Jana ve vzdělávání, a to například prostřednictvím asistenta pedagoga 

(OP6). V případě OP9 bylo možné identifikovat dva nejsilnější důvody jeho 

podpory – úsporu prostředků na sociální dávky a fakt, že se může jednat 

o nástroj řešení, či alespoň pozitivního posunu, sociální situace rodiny jako 

celku. V případě OP6 převažoval věcný argument o tom, že podpora prostřed-

nictvím doučování je v podstatě jediným a také logickým podpůrným mecha-

nismem v případě, kdy rodiče nemohou žáka podpořit. 

Překvapivým výsledkem byly rozdíly v míře akceptace opatření OP1, 

OP2 a OP3, která byla zaměřena na podporu participace na školních výletech 

(OP1), bezplatné poskytnutí školních pomůcek (OP2) a zajištění svačin či 

obědů pro děti z chudých rodin (OP3). Pro respondenty v obou zemích byla 

obecně akceptovatelnější podpora dětí se socioekonomickým znevýhodněním 

prostřednictvím úhrady nákladů na školní výlety a zejména bezplatného 

poskytnutí školních pomůcek než bezplatného zajištění stravy, tedy fakticky 

uspokojení základní biologické potřeby (podobně Svoboda a Zilcher, 2019). 

Argumentace v případě OP3 častěji obsahovala odkaz na to, že zajištění 

adekvátní nutrice je úkolem či „povinností“ rodiny, nikoliv školy. 
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Výsledky ve vazbě na připsanou etnicitu příjemce podpory 

V rámci naplňování sekundárního cíle výzkumu jsme analyzovali, zda 

se míra akceptace navržených opatření liší podle toho, zda respondenti obdrželi 

výzkumný nástroj s Honzou (Jankem) reprezentujícím majoritu (J-MAJ) nebo 

výzkumný nástroj s Honzou (Jankem) – Romem (J-ROM). Tato hypotéza 

byla testována na pětiprocentní hladině významnosti (p-level) s využitím 

Mann-Whitney U-testu (viz výše). V tabulkách č. 2-3 jsou zvýrazněna pole 

s hodnotami, u nichž se projevil statisticky významný rozdíl. 

 

Tab. č. 2: Komparace výsledků mezi skupinami respondentů J-MAJ a J-ROM 

v České republice a ve Slovenské republice 

 Česká republika 

(p-value) 

Slovenská republika 

(p-value) 

OP1 p = 0,003 p = 0,558 

OP2 p = 0,000 p = 0,750 

OP3 p = 0,064 p = 0,398 

OP4 p = 0,000 p = 0,003 

OP5 p = 0,000 p = 0,891 

OP6 p = 0,514 p = 0,635 

OP7 p = 0,006 p = 0,000 

OP8 p = 0,001 p = 0,033 

OP9 p = 0,519 p = 0,340 

 

Z přehledu jsou patrné výraznější rozdíly mezi oběma zeměmi. 

Zatímco v České republice se ve zkoumaném vzorku při využití pětiprocentní 

hladiny významnosti projevil statisticky významný rozdíl v odpovědích 

respondentů v případě šesti z devíti navržených opatření, na Slovensku pouze 

ve třech z devíti. Respondenti ve slovenské části vzorku tedy nerozlišovali ve 

vazbě na etnicitu příjemce podporu formou dotovaných výletů a školních akcí 

(OP1), pomůcek do školy (OP2) a obědů či svačin (OP3) (podobně Svoboda 

a Zilcher, 2019).  

Další vybrané výsledky 

Výrazné rozdíly jsme zaznamenali také v případech, kdy jsme porov-

návali výsledky mezi zeměmi, nicméně „uvnitř“ skupin J-MAJ a J-ROM. 
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Tab. č. 3: Komparace výsledků u skupin respondentů J-MAJ v obou zemích 

a J-ROM v obou zemích 

 J-MAJ (CZE-SVK) 

(p-value) 

J–ROM (CZE-SVK) 

(p-value) 

OP1 p = 0,000 p = 0,000 

OP2 p = 0,000 p = 0,000 

OP3 p = 0,000 p = 0,000 

OP4 p = 0,402 p = 0,033 

OP5 p = 0,986 p = 0,000 

OP6 p = 0,056 p = 0,156 

OP7 p = 0,016 p = 0,046 

OP8 p = 0,384 p = 0,018 

OP9 p = 0,115 p = 0,019 

 

V rámci skupin respondentů, kteří obdrželi stejnou variantu výzkumného 

nástroje se diference provily v míře akceptace jednotlivých navržených opatření. 

Na základě výstupů následné analýzy byla ve všech případech vyšší míra 

jejich akceptace zaznamenána ve slovenské části výzkumného vzorku. V případě 

Janka – Roma, dokonce u osmi z devíti navržených opatření. Pouze v případě 

opatření zaměřeného na personální podporu, zejména doučování (OP6), se 

výsledky mezi zeměmi nelišily. Lze také konstatovat, že toto opatření je v obou 

zemích přijímáno respondenty výrazně pozitivně.   

Můžeme rovněž doplnit, že v rámci statistického vyhodnocení dat se 

signifikantní rozdíly projevily také ve vazbě na pohlaví respondentů, přičemž 

i v případě hodnocení tohoto aspektu zcela jednostranně, a to ve smyslu 

jednoznačně silnější orientace na pomoc u dívek než u chlapců. Pouze 

v případě slovenské části vzorku, u respondentů, kteří obdrželi výzkumný 

nástroj s Jankem – Romem, se statisticky významné rozdíly v míře akceptace 

navržených opatření mezi chlapci a dívkami neprojevily. 

Závěr a doporučení 

Z výsledků deskriptivního vyhodnocení dat je patrné, že žáci v obou 

zemích převážně pozitivně přijímají navrhovaná opatření cílící na podporu 

směřovanou k sociálně (socioekonomicky) znevýhodněným dětem. Využití 

postupů induktivní statistiky však poukázalo na relativně významné dílčí 

rozdíly v rámci výzkumného vzorku.  

Respondenti na Slovensku jsou poměrně jednoznačně výrazněji 

orientováni na pomoc (viz. Tab. č. 2). Již v rámci první prezentace dílčích dat 

(Svoboda a Zilcher, 2019) jsme nabídli interpretaci odkazující v obecné 

rovině na tzv. hypotézu kontaktu (Allport, 1954), kterou následně podrobily 

revizi např. Mary R. Jackman a Marie Crane (1986). Rovněž např. Almašiová, 

Kohútová a Markovič (2017) poukazují na to, že přímá interakce a přímý 

aktivní kontakt může pozitivně modifikovat jednotlivé složky postoje vůči 
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jinakosti. Vedle samotného kontaktu se však jeví být důležitým prvkem také 

intepretace náročné sociální situace, v níž se část žáků ocitá. Sběr dat na 

Slovensku probíhal převážně v Prešovském kraji, tedy v regionu s vysokým 

výskytem marginalizovaných romských komunit. Při bližším kontaktu 

s uvedeným prostředím lze identifikovat poměrně signifikantní znaky v podstatě 

extrémní chudoby a sociálního vyloučení (to dokládají i výsledky kvalitativní 

analýzy doprovodných komentářů respondentů ve vztahu k navrženým 

opatřením). Děti tak vidí jako zcela reálnou potřebu pomoci ve složité 

ekonomické situaci. Naopak, v české části vzorku se nezřídka projevovaly 

odkazy na to, že chudí (zejména jednalo-li se o Romy) skutečně chudými 

nejsou, neboť si pořizují „značkové“ oblečení, jezdí v automobilech, případně 

využívají taxislužbu, mají mobilní telefony apod. a nevykazují tak vnější 

signifikantní příznaky materiální chudoby (podobně Svoboda a Zilcher, 2019), 

tedy „zase tak špatně se nemají“ a nadto se zdroji, které získávají prostřednictvím 

sociálních dávek, nakládají neadekvátně („radši si koupí cigarety a alkohol, 

než dětem pomůcky do školy“). V neposlední řadě lze za důležitý faktor rozdílů 

ve výsledcích považovat výrazně odlišnou míru religiozity v oblasti severo-

západních Čech (tedy bývalých tzv. Sudet) a oblasti východního Slovenska, 

kde lze usuzovat na vliv společensky podstatněji zakořeněného křesťanského 

konceptu pomoci bližnímu (v rámci kódování se mnohočetně objevovaly kódy 

„pozitivní hodnocení pomoci“ či „potřeba pomáhat“).  

V rámci anotace tohoto článku jsme zmínili skutečnost, že již v našich 

dřívějších výzkumech (Svoboda, 2010) jsme prokázali, že učitelé základních 

škol v České republice přistupují rozdílně k podpoře sociálně znevýhodněných 

žáků z řad majority a obdobné skupiny žáků z řad Romů. Uvedený problematický 

prvek, tedy rozlišování na podkladě připsané etnicity, byl jednoznačně 

identifikován také v této výzkumné studii. Ač lze konstatovat, že děti tvořící 

výzkumný vzorek jsou spíše orientovány na pomoc spolužákům v náročné 

sociální situaci a jejich rodinám, zejména v české části vzorku má však míra 

podpory takové pomoci rovněž nezanedbatelnou vazbu na připsanou etnicitu 

jejího příjemce, a to výrazněji u chlapců než u dívek (pozn. ač i v případě 

dívek lze některé doplňující komentáře považovat za velmi problematické až 

nenávistné).  

V této souvislosti je třeba zmínit, že na podkladě kvalitativní analýzy 

komentářů k hodnocení jednotlivých navržených opatření, jsme identifikovali 

časté stereotypy a předsudky vyjadřované ve vztahu k Romům, sekundárně 

(a ve výrazně nižší míře) pak také obecně k rodinám, které je možné považovat 

za materiálně chudé.  

Poměrně překvapivým zjištěním je celkově nízká míra informovanosti 

žáků nejen o mechanismech sociální podpory lidem v nepříznivé sociální 

situaci, ale také o běžných podpůrných opatřeních ve vzdělávání. Ta je 

nezřídka spojena s mylnými předpoklady o mechanismech uplatňovaných 

v těchto oblastech. Jedním z nejčastějších je „zaručený“ předpoklad existence 

sociálních dávek určených výhradně pro Romy, případně představa, že mzdu 
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asistenta pedagoga musí hradit rodiče (podobně Svoboda a Zilcher, 2019). Je 

zjevné, že v určitých případech žáci reprodukují poměrně typické stereotypy 

vyskytující se i u dospělé populace, případně dokonce i u učitelů (viz 

Svoboda, 2010). 

Na podkladě uvedených stereotypů se pravděpodobně rozvíjí i představa 

o tom, kdo si dle respondentů podporu „zaslouží“ a kdo ne, která byla zmiňována 

dokonce i v souvislosti s tím, že případné poskytnutí podpory části žákům 

vyvolá negativní reakci minimálně u části těch, kterým by podpora poskytnuta 

nebyla. Tím se do značně míry potvrdil jeden ze vstupních předpokladů 

výzkumné studie (viz výše). 

Za pozitivní zjištění lze naopak bezpochyby považovat skutečnost, že 

si nezanedbatelná část respondentů uvědomuje, že změna situace sociálně 

znevýhodněných žáků a jejich rodin nestojí na ojedinělých a časově omezených 

opatřeních, ale spíše na komplexnější a dlouhodobější podpoře na ose „stabilní 

práce – stabilní bydlení (domov) – podpora ve vzdělávání“. Je tak vcelku 

mimo pochybnost, že již na úrovni žáků 8. a 9. ročníků lze identifikovat 

skupinu žáků, kteří jsou schopni o daném tématu uvažovat komplexnějším, 

progresivnějším a pro-sociálnějším způsobem než část pedagogů (srov. 

Svoboda, 2010). 

Výsledky výzkumné studie dle našeho názoru ukazují na potřebu 

stálého rozvoje interkulturního vzdělávání, rozvoje sociální vnímavosti a sociální 

responsibility u žáků. Považujeme za nutné, diskutovat se žáky o problematice 

chudoby a sociálního vyloučení a jejích projevech (neredukovat je pouze na 

prvky zjevného materiálního nedostatku), ale také o jejich příčinách a reálných 

možnostech a podmínkách pro jeho překonávání. Nutná je také otevřená 

a věcná diskuse o tématu spravedlnosti a rovných příležitostí (nejen) ve 

vzdělávání, možnostech vyrovnávání šancí a překonávání překážek v zapojení 

a v učení (podrobně například Booth a Ainscow, 2002) a společenském 

i ekonomickém profitu investic do překonávání nerovností (viz např. Prokop, 

2019). 

K tomu je bezesporu nezbytné adekvátně podpořit pedagogy v rámci 

dalšího vzdělávání a rozvoje profesních kompetencí pro práci s uvedenými 

náročnými tématy, podobně jako k realizaci adekvátně a moderně pojaté 

multikulturní (interkulturní) výchovy (více k tomu konceptu např. in Zilcher 

a Říčan, 2014). Tuto podporu je důležité nadále věnovat i oblasti rozvoje 

kompetencí pedagogů k práci se sociálními aspekty ve vzdělávání (klima 

školy a školní třídy, podpora sociální koheze tříd, rozvoj mechanismů sociální 

opory apod.).  

Podobně je nezbytné v obou zemích ještě intenzivněji podporovat 

rozvoj skutečně kvalitního a inkluzivního vzdělávacího prostředí na školách 

(Zilcher a Svoboda, 2019, Tannenbergerová, 2016), s důrazem na redukci 

nerovností na podkladě socioekonomického statutu, podporu pozitivního 

vztahového rámce ve škole, síťování sociální a vzdělávací podpory, péči 

o duševní zdraví žáků a další témata, jejichž důležitost je ještě zdůrazněna 
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v kontextu nutnosti překonávání negativních důsledků pandemie onemocněním 

COVID19. Tato opatření mohou dle našeho názoru do budoucna zvýšit míru 

sociální koheze ve školním prostředí, přispět k redukci stávajících nerovností 

a podpořit rovný přístup ke vzdělávání v obou zemích.    
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Analýza výsledkov žiakov v T5 v závislosti od metódy 

využívanej pri výučbe matematiky 

Analysis of Students' Results in T5 Depending 

on the Method Used in Teaching Mathematics 

Lenka Valentová, Zuzana Semričová 

Abstract 

In recent years, Hejný's method has been mentioned more and more in 

the field of teaching methods, which has been occurring in Slovakia 

since about 2010. At present, this method is used mainly in teaching 

mathematics in primary schools, but also in pre-primary education. The 

aim of the paper is to approach and within the results of national testing 

of T5 fifth grade pupils in Slovakia statistically compare the results of 

primary schools depending on the method of teaching in mathematics 

lessons based on available information and then reproduce the data 

obtained. 

Keywords: Hejny’s method. Mathematics. Screening. Primary education. 

Úvod 

Slovenskí žiaci sa dlhodobo zúčastňujú viacerých medzinárodných 

testovaní z matematiky (TIMSS, PISA), ktoré zisťujú úroveň matematickej 

gramotnosti žiakov a získané výsledky komparujú s výsledkami zvyšných 

zúčastnených krajín. Výsledky ukazujú, že úroveň matematickej gramotnosti 

slovenských žiakov je dlhodobo pod priemerom krajín OECD (Valentová, 

Jurečková, 2021). Ako je možné vidieť v Grafe 1, nízka úspešnosť žiakov 

Slovenskej republiky v štúdii TIMSS trvá už 4 cykly a zatiaľ nie je možné 

konštatovať výrazný pokrok. 
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Graf 1 Priemerné skóre žiakov 4. ročníka ZŠ SR a krajín zúčastnených 

testovania TIMSS v matematickej gramotnosti (vlastné spracovanie na 

základe NÚCEM c) 

 

Aj napriek nepriaznivým výsledkom slovenských žiakov môžu 

výsledky štúdie TIMSS slúžiť ako motivácia na zlepšenie kvality nášho 

vyučovania a zároveň nám ponúka zoznam krajín, ktoré pre nás môžu byť 

inšpiráciou, či už ich štátnym kurikulom, všeobecným vzdelávacím systémom, 

či metódami využívanými pri vyučovaní jednotlivých predmetov. 

V rámci Slovenska sa tiež vyskytujú rozdiely vo vyučovaní matema-

tiky. Mnohí učitelia využívajú rôzne alternatívne metódy, ktoré sú podľa ich 

názoru vhodné pre žiakov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zistiť, či existuje 

rozdiel vo výsledkoch žiakov vyučovaných transmisívne (tradične), teda bez 

využitia alternatívnej metódy nazývanej Hejného metóda a žiakov vyučovaných 

Hejného metódou v rokoch 2018 a 2019. 

Hejného metóda 

Učitelia na Slovensku v mnohých prípadoch stále využívajú tradičné 

transmisívne metódy vyučovania, v ktorých je učiteľ hlavným aktérom 

vyučovania a žiak len prijíma informácie bez väčšej aktivity. Niektorí učitelia 

však začali využívať alternatívne metódy vyučovania, či ich prvky. Vďaka 

nim sú žiaci počas hodín aktívnejší, sami objavujú, rozmýšľajú o súvislostiach 

a diskutujú (Tóthová, 2014). 

Jednou z alternatívnych metód, ktoré sa v posledných rokoch dostávajú 

do popredia je aj tzv. Hejného metóda, ktorá vychádza z pedagogického 

konštruktivizmu. Pedagogický konštruktivizmus sa odlišuje od tradičnej 

výučby tým, že žiak prichádza do školy preto, aby premýšľal nad tým, čo vie 

a aby rozvíjal svoje poznanie (Tonnuci 1991, In Zelina, 2000). 
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Základnú ideu Hejného metódy položil Vít Hejný, ktorý sa snažil 

zistiť, prečo majú žiaci problém s matematikou, predovšetkým s riešením 

neštandardných úloh. Na jeho snahu neskôr naviazal jeho syn Milan Hejný, 

ktorý myšlienky svojho otca rozvíjal a sformuloval základy Hejného metódy. 

Ich metóda stavia na budovaní mentálnych schém. Základom tejto metódy je 

predovšetkým dvanásť princípov, didaktické prostredia a ich striedanie  

(h-mat.cz). Rovnako je špecifická úloha učiteľa, ktorý nie je považovaný za 

direktívneho vodcu, ale za facilitátora, ktorý sprevádza žiakov v diskusii 

o riešení problémov jednotlivých úloh (Turek, 2010). 

Na území Slovenska sa Hejného metóda začala využívať predovšetkým 

na prvom stupni základných škôl približne od roku 2010 a v súčasnosti je 

využívaná na viac ako 80-tich základných školách. 

Vzhľadom na to, že sa Hejného metóda vyskytuje na Slovensku 

pomerne krátky čas, nie sú zatiaľ známe žiadne dlhodobé výsledky výskumov, 

ktoré by zisťovali, či existujú rozdiely v úspešnosti žiakov vyučovaných 

transmisívne a žiakov vyučovaných touto alternatívnou metódou. Z toho dôvodu 

sme sa rozhodli zistiť, či takéto rozdiely existujú na základe výsledkov 

celonárodného testovania piatakov T5. 

Celonárodné testovanie piatakov T5 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) organizuje 

od roku 2016 celoslovenské testovanie žiakov 5. (T5) a 9. (T9) ročníkov 

základných škôl. Z dôvodu celosvetovej pandémie sa testovanie piatakov od 

roku 2019 neuskutočňovalo. Cieľom testovaní je objektívne zhodnotiť úroveň 

matematickej gramotnosti žiakov a následne porovnať výkony jednotlivých 

žiakov pri vstupe a výstupe z 2. stupňa základnej školy. Testy sú zamerané na 

overovanie trvácnosti, hĺbky a rozsahu vedomostí a schopnosť žiakov osvojené 

vedomosti a poznatky zmysluplne využívať (NÚCEM a, b). Vzhľadom na to, 

že sa celonárodného testovania zúčastňujú (okrem určitých výnimiek) všetci 

žiaci zo Slovenska, považujeme výsledky z T5 za objektívne. 

Priemerná úspešnosť slovenských žiakov primárneho vzdelávania je 

v celonárodnom testovaní T5 v období 2016-2019 62,4%, čo je zobrazené 

v Grafe 2. Z uvedeného grafu je zjavné, že najnižšiu percentuálnu úspešnosť 

dosiahli žiaci 5. ročníka v roku 2018, a to len 59,3%. Naopak najvyššiu 

úspešnosť mali žiaci v roku 2017. 
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Graf 2 Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov 5. ročníkov v testovaní T5 

v rokoch 2016-2019 (vlastné spracovanie na základe NÚCEM b) 

 

Aj napriek tomu, že sa celonárodné testovanie uskutočňuje od roku 

2016, rozhodli sme sa upriamiť našu pozornosť najmä na výsledky posledných 

dvoch rokov 2018 a 2019. V tomto období už bol počet škôl vyučujúcich 

matematiku Hejného metódou vyšší, než v uplynulých rokoch. 

Prostredníctvom štatistickej analýzy výsledkov získaných z celo-

národného testovania piatakov T5 sme sa pokúsili zistiť, či existuje rozdiel 

v úspešnosti žiakov vyučovaných bez využitia Hejného metódy a žiakov 

vyučovaných Hejného metódou počas celého primárneho vzdelávania. 

Kvantitatívna analýza výsledkov T5 

Vzhľadom na nízky počet rokov využívania, Hejného metódu nemožno 

vnímať ako veľmi praxou overenú. Keďže táto oblasť nie je ešte veľmi 

preskúmaná, rozhodli sme sa získať informácie prostredníctvom komparácie 

výsledkov základných škôl T5 z matematiky.  

Komparácia výsledkov škôl T5 z matematiky bola umožnená na 

základe škôl, ktoré vyučovali svojich žiakov celých päť rokov výlučne Hejného 

metódou. Počet týchto škôl sa v priebehu času menil, môžeme skonštatovať, 

že rástol. V roku 2016 bol počet škôl, ktoré vyučovali matematiku výlučne 

Hejného metódou už päť rokov, len 10. V roku 2017 tento počet stúpol na 18, 

v roku 2018 bolo škôl 25 a v poslednom roku 2019 môžeme pozorovať najväčší 

nárast škôl a to až na počet 40. Aj vďaka týmto číslam môžeme sledovať 

narastajúcu tendenciu aplikácie nových konštruktivistických metód do výučby 

matematiky.  

Keďže v prvých dvoch ročníkoch a to v rokoch 2016 a 2017 bolo škôl 

vyučovaných matematiku Hejného metódou celých päť rokov pomerne málo, 

rozhodli sme sa štatisticky porovnať len ročník 2018 a 2019. V týchto rokoch 
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bolo škôl s využívaním Hejného metódy síce viac, avšak nesmieme zabudnúť 

poznamenať, že nepomer medzi školami vyučujúcimi Hejného metódou 

a ostatnými školami je stále enormný. 

Zo získaných údajov sme sa najskôr rozhodli analýzou zistiť percen-

tuálnu úspešnosť škôl, ktoré vyučovali výhradne Hejného metódou a škôl 

nevyučujúcich výhradne Hejného metódu. Výsledky prezentované v Grafe 3 

ukázali, že v oboch rokoch bola percentuálna úspešnosť žiakov vyučovaných 

výhradne Hejného metódou vyššia. 

 

 

Graf 3 Priemerná percentuálna úspešnosť žiakov 5. ročníkov v testovaní T5 

v rokoch 2018 a 2019 v závislosti od metódy využívanej pri výučbe 

matematiky (vlastné spracovanie) 

 

Naším zámerom však je zistiť, či existuje závislosť medzi percentuálnou 

úspešnosťou škôl vyučujúcich a nevyučujúcich výlučne Hejného metódou. 

Kľúčovou metódou bolo pre nás porovnávanie výsledkov škôl T5 z matema-

tiky a taktiež štatistické testovanie chí kvadrát test štatistickej závislosti. 

Cieľom tohto porovnávania je zistiť úroveň vedomostí žiakov v piatych 

ročníkoch z matematiky. Použili sme chí kvadrát test štatistickej závislosti, 

pričom školy boli rozdelené podľa dvoch kritérií. V prvom rade, či škola 

vyučuje matematiku výlučne Hejného metódou, alebo škola vyučuje výlučne 

inou metódou ako Hejného metóda. Druhé kritérium bolo miera úspešnosti 

školy, pričom sme ich rozdelili do dvoch tried a to konkrétne na nadpriemernú 

a podpriemernú. Ak škola získala 100-62,6 bodov úspešnosti bola zaradená do 

nadpriemernej, ak škola dosiahla 62,5 a menej bodov úspešnosti, bola zaradená 

do podpriemernej triedy. Hodnota, pri ktorej sa menila úspešnosť porovnávanej 

školy, bola stanovená ako priemerná hodnota výsledkov všetkých ročníkov T5 

z matematiky. Keďže sme využili chí kvadrát test štatistickej závislosti, stanovili 

sme dve hypotézy: nulovú hypotézu a alternatívnu hypotézu. 

Nulová hypotéza (H0) znela: Medzi percentuálnou úspešnosťou škôl 

vyučovaných a nevyučovaných Hejného metódou neexistuje závislosť. 
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Naproti tomu alternatívna hypotéza (H1) znela: Medzi percentuálnou 

úspešnosťou škôl vyučovaných a nevyučovaných Hejného metódou existuje 

závislosť. 

Po stanovení si hypotéz sme vytvorili kontingenčné tabuľky absolútnych 

a relatívnych početností pre každý z rokov (Tabuľka 1-4). Na základe údajov 

uvedených v tabuľkách sme použili test štatistickej závislosti, chí-kvadrát test 

(Jurečková, Molnárová, 2005). 

 

Tabuľka 1 Tabuľka empirických početností T5 z matematiky za rok 2018 

Úroveň 

úspešnosti 
Školy nevyučované HM Školy vyučované HM Celkom 

0% – 62,4% 880 7 887 

62,5% – 100% 582 18 600 

Celkom 1462 25 1487 

 

Tabuľka 2 Tabuľka teoretických početností T5 z matematiky za rok 2018 

Úroveň 

úspešnosti 
Školy nevyučované HM Školy vyučované HM Celkom 

0% - 62,4% 872,09 14,91 887 

62,5% - 100% 589,91 10,09 600 

Celkom 1462 25 1487 

 

Tabuľka 3 Tabuľka empirických početností T5 z matematiky za rok 2019 

Úroveň 

úspešnosti 
Školy nevyučované HM Školy vyučované HM Celkom 

0% - 62,4% 642 6 648 

62,5% - 100% 808 34 842 

Celkom 1450 40 1490 

 

Tabuľka 4 Tabuľka teoretických početností T5 z matematiky za rok 2019 

Úroveň 

úspešnosti 
Školy nevyučované HM Školy vyučované HM Celkom 

0% - 62,4% 630,60 17,40 648 

62,5% - 100% 819,40 22,60 842 

Celkom 1450 40 1490 
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Na základe štatistického testovania chí kvadrát testom štatistickej 

závislosti boli prijaté dve alternatívne hypotézy týkajúce sa rokov 2018-2019. 

Príslušné p-hodnoty, ktoré slúžili na zamietnutie nulovej hypotézy boli: 

0,0011 za rok 2018 a 0,0002 za rok 2019. Na hladine významnosti 0,05 sa 

nulová hypotéza (H0) zamietla a prijala sa alternatívna hypotéza (H1). 

Na hladine významnosti 0,01 môžeme taktiež zamietnuť nulovú 

hypotézu (H0) a prijať alternatívnu hypotézu (H1), keďže príslušné p-hodnoty, 

ktoré sme získali z týchto údajov sú menšie ako stanovená hladina významnosti. 

Výsledky ukázali, že medzi percentuálnou úspešnosťou škôl vyučujúcich 

a nevyučujúcich matematiku výhradne Hejného metódou existuje závislosť. 

Záver 

Cieľom príspevku bolo priblížiť a v rámci výsledkov celonárodného 

testovania piatakov T5 na Slovensku štatisticky porovnať výsledky základných 

škôl v závislosti od využívanej metódy výučby na hodinách matematiky na 

základe dostupných informácií a následne reprodukovať získané údaje. Analýzou 

výsledkov sme zistili, že priemerná percentuálna úspešnosť škôl vyučujúcich 

výlučne Hejného metódou bola v roku 2018 a 2019 vyššia ako priemerná 

úspešnosť škôl, ktoré vyučovali výlučne Hejného metódou. Prostredníctvom 

výsledkov celonárodného testovania piatakov T5 z rokov 2018 a 2019 sme 

prostredníctvom kontingenčných tabuliek a chí kvadrát testu zistili, že medzi 

výsledkami T5 a využívanou metódou výučby existuje určitá závislosť. Pri 

interpretácii zistených výsledkov je však vhodné a nutné podotknúť, že škôl 

vyučujúcich Hejného metódou je nepomerne menej než tých ostatných. 

Taktiež je potrebné poznamenať, že existujú školy, ktoré síce nevyučujú 

výlučne Hejného metódou, ale využívajú vo vyučovaní matematiky jej prvky. 

Ešte je nutné spomenúť, že na úspešnosť v Testovaní 5 z matematiky majú vplyv 

aj iné faktory ako len využívanie Hejného metódy na hodinách matematiky. 

Práve preto je potrebná podrobnejšia analýza, ktorej bude venovaný 

ďalší výskum.  
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Výučba techniky na základných školách 

a nové strategické zámery 

Teaching Technology Within Lower Secondary 

Education and New Strategic Intentions 

Alena Hašková, Danka Lukáčová 

Abstract 

Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic 

is currently preparing a curricular reform of regional education. In the 

context of the strategic intentions of the announced curricular reform, 

the authors of the paper analyse some results of a broader research 

inquiry, which aim was to identify factors influencing significantly 

pupils´ decision for choosing technical profession as their future job. 

Pupils' views on the subject of technology are basically very negative. 

Only 2 % of eighth graders stated technology among their favourite 

subjects. Ninth grade pupils did not mentioned this subject even once. 

To the three most frequently stated activities that contribute to the 

popularity of the subject of technology, or which pupils enjoy within 

technology belong manual work, practical activities and discussions 

focused on interesting technical issues. Innovation of the technology 

subject content and the methodology of its teaching represents a way in 

which it is possible to maintain and further develop particular technical 

study programs. 

Keywords: Technical education at lower secondary schools. School subject 

technology. Curriculum of the subject technology. Curricular 

reform. 

Úvod 

V súvislosti s technickým vzdelávaním čelíme už dlhodobo paradoxnej 

situácii. Na jednej strane sa neustále zvyšuje záujem mládeže o technologické 

výrobky a ich aplikácie, ale na druhej strane záujem mládeže o technicky 

zamerané študijné odbory a o pracovné uplatnenie sa v technicky orientovaných 

profesiách je dlhodobo veľmi nízky. Kreovať záujem o technické študijné 

odbory a profesijné uplatnenie sa v oblasti technických vied treba už od 

primárneho vzdelávania (ISCED 1). Na Slovensku boli iniciované rôzne aktivity 

zamerané na podporu technického, resp. polytechnického vzdelávania na 

základných školách (Tomková, 2019). Boli realizované rôzne projekty, zámerom 
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ktorých bolo podporiť či už technické alebo polytechnické vzdelávanie na 

školách, a to najmä prostredníctvom zabezpečenia náležitého materiálno-tech-

nického vybavenia škôl a vybudovania odborných učební a dielní. Napriek 

vynaloženým snahám nebol preukázaný žiadny pozitívny efekt týchto 

iniciatív na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na stredných odborných 

školách technického zamerania. Svoju rolu v tom určite zohráva aj obsah 

vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktuálne 

pripravuje kurikulárnu reformu regionálneho školstva. Otázka je, aké sú 

strategické zámery tejto reformy a do akej miery jej realizácia prispeje 

k eliminácii uvedeného celospoločenského problému nedostatočného záujmu 

mládeže o technické profesie. V tomto kontexte sa v ďalšom zaoberáme 

filozofiou koncepcie pripravovanej reformy a v konfrontácii s ňou poukazujeme 

na výsledky výskumného šetrenia, ťažiskom ktorého bolo posúdenie vplyvu 

faktorov kurikulárneho obsahu predmetu technika, vyučovaného na druhom 

stupni základných škôl, a činnostných aspektov tohto predmetu na jeho 

obľúbenosť u žiakov a následne na profesijné smerovanie žiakov. 

Diskusia zámeru a koncepcie pripravovanej kurikulárnej reformy 

Koncom roka 2020 avizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a školstva Slovenskej republiky zámer uskutočniť reformu regionálneho 

školstva. Hlavným inovačným prvkom zámeru ministerstva je zaviesť do 

praxe tri na seba nadväzujúce vzdelávacie cykly. V prípade schválenia tohto 

inovačného prvku sa ciele a obsah vzdelávania predpísané ministerstvom 

školstva už nebudú viazať na jednotlivé ročníky, ale podľa návrhu Štátneho 

pedagogického ústavu na tri vzdelávacie cykly. Do prvého cyklu majú podľa 

návrhu spadať prvé tri ročníky základnej školy, do druhého štvrtý a piaty 

ročník a do tretieho sa má spojiť šiesty až deviaty ročník. Školy si budú môcť 

svoje školské vzdelávacie programy, odvodené od štátneho, upraviť do 

jednotlivých ročníkov podľa potrieb svojich žiakov. Čo sa týka samotných 

kurikulárnych aspektov, podľa expertov podieľajúcich sa na príprave 

koncepcie tejto reformy od 70. rokov minulého storočia sa na Slovensku 

v systéme základného vzdelávania neuskutočnila žiadna významná systémová 

reforma, ktorá by bola schopná dať základnému vzdelávaniu misiu a dizajn, 

ktoré zodpovedajú súčasnému svetu a súčasným požiadavkám na ciele, obsah 

i formy vzdelávania a pripravovaná reforma vraj prináša reálnu šancu tento 

dlh vyrovnať a úspešne sa popasovať s výzvou na reformu vzdelávania, 

osobitne s výzvou na kurikulárnu reformu (Hapalová, Pupala, Fridrichová, 

2021). S výzvou na kurikulárnu reformu – z nášho pohľadu je otázne ako 

príslušní experti ministerstva školstva vnímajú predchádzajúce kurikulárne 

reformy, t.j. obsahovú reformu školstva z roku 2008 (na základe ktorej bola 

následne počas rokov 2008 – 2011 realizovaná reforma obsahu vzdelávania na 

základných a stredných školách) s jej následnými úpravami v rokoch 2011 

(úprava rámcových učebných plánov v školskom roku 2011/2012) a 2015 
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(zavedenie inovovaného Štátneho vzdelávacieho plánu). Ako nevýznamné? 

Alebo ako nezodpovedajúce súčasným požiadavkám na ciele vzdelávania? 

Z nášho pohľadu realitou na Slovensku je, že v rezorte školstva stíha jedna 

reforma druhú. V podstate sa ešte nestihne dokončiť jedna reforma a už sa 

realizuje ďalšia. A deje sa to pod taktovkou toho istého ministerstva školstva, 

ministerstva školstva ako orgánu zodpovedného za štátne (nie súkromné) 

školstvo, orgánu, ktorý dlhodobo svojou činnosťou riadi kvalitu školstva na 

Slovensku. Čiže ak je na otázku ako experti ministerstva školstva vnímajú 

predchádzajúce kurikulárne reformy správna odpoveď odpoveď b – t.j. 

nezávisle od toho, či predchádzajúce reformy považujú za významné alebo 

málo významné, rozhodne ich hodnotia ako nezodpovedajúce súčasným 

požiadavkám na ciele vzdelávania. 

Reforma základného školstva sa realizuje prostredníctvom Plánu 

obnovy (Úrad vlády SR, 2021), ktorý schválila Vláda SR 28. apríla 2021 

a ktorý je súčasťou spoločnej reakcie členských štátov Európskej únie na silný 

pokles ekonomiky v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Reformy 

a investície, ktoré sú v ňom začlenené sa majú uskutočňovať v rokoch 2021 - 

2026. Plán obnovy vzdelávania je založený na troch kľúčových komponentoch: 

1. Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania, 

2. Vzdelávanie pre 21. storočie, 

3. Zvýšenie výkonnosti vysokých škôl. 

Podľa expertov ministerstva školstva reforma prináša reálnu šancu 

úspešne sa popasovať s výzvou na vyrovnanie dlhu v oblasti kvality školstva. 

Ako hlavné ciele reformy sa uvádza: 

- zvýšenie kvality vzdelávania, 

- zásadné zlepšenie výsledkov vzdelávania v základných oblastiach 

gramotnosti, 

- zabezpečenie podnetného vzdelávania pre všetkých žiakov, 

- zvýšenie citlivosti a adaptabilnosti vzdelávacích programov na indi-

viduálne potreby a možnosti žiakov, 

- profesionalizácia tvorby a realizácie kurikula na regionálnej a školskej 

úrovni, 

- vytvorenie uceleného a vnútorne integrovaného obsahu vzdelávania 

zrozumiteľného všetkým aktérom (učiteľom, žiakom, rodičom, širokej 

verejnosti), 

- posilnenie významu a misie základných škôl pri poskytovaní uceleného 

základného vzdelávania a rozvoja všetkých žiakov , 

- prispôsobenie cieľov a obsahu vzdelávania súčasným spoločenským 

výzvam a potrebám. 

Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava 

Gröhlinga strategickým zámerom pripravovanej koncepcie je zmodernizovanie 

školstva. K opatreniam, na základe ktorých sa tento strategický zámer má 

dosiahnuť patrí digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie škôl pod rezort 
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školstva a otvorenie trhu s učebnicami. K zabezpečeniu zvýšenia kvality školstva 

majú prispieť nasledujúce faktory: 

- predovšetkým kurikulárna reforma,  

- väčšie portfólio modernejších učebníc, z ktorých si na základe otvorenia 

trhu s učebnicami učitelia budú môcť vyberať,  

- vzdelávanie učiteľov, ktoré bude, podobne ako trh s učebnicami, tiež 

otvorené, 

- zavedenie podporných tímov do školstva, resp. do škôl. 

Čo sa týka vzdelávania učiteľov, to bolo doteraz zabezpečované 

v podstate ministerstvom školstva, konkrétne cez ním riadené Metodicko-peda-

gogické centrá. Podľa pripravovanej reformy v ďalšom sa na týchto aktivitách 

budú môcť podieľať aj súkromné a neziskové organizácie ako aj občianske 

združenia. Podľa vyjadrenia ministra školstva Branislava Gröhlinga vzdelávanie 

učiteľov uvedené subjekty robia už aj teraz, a podľa jeho názoru ho robia 

„omnoho zmysluplnejšie ako ich robí štát“ (rozhovor pre TASR, publikovaný 

9. januára 2021). Z nášho pohľadu považujeme toto vyjadrenie za veľmi 

„zvláštne“, pretože je v ňom sformulovaná sebareflexia ministra, že ním 

riadená inštitúcia organizuje vzdelávanie v podstate (v porovnaní s ostatnými 

subjektmi) bez náležitej účelnosti (zmysluplnosti). Ako si máme toto vyjadrenie 

interpretovať? Navyše sa tu vynára sa tu celý rad otázok ako: My (ministerstvo) 

nedokážeme za štátne peniaze zabezpečiť náležitú kvalitu (našimi Metodicko-

-pedagogickými centrami) poskytovaného vzdelávania, tak poskytneme finančné 

prostriedky súkromným subjektom? Alebo to budú robiť súkromné subjekty 

plne vo svojej réžii? Kam budú presunuté finančné prostriedky doteraz 

vyčleňované pre Metodicko-pedagogické centrá na zabezpečovanie týchto 

aktivít? Do rozpočtov vysokých škôl, aby toto vzdelávanie mohli realizovať 

tieto subjekty, resp. fakulty s akreditovanými učiteľskými študijnými progra-

mami? Aký dopad to bude mať na Metodicko-pedagogické centrá? Predpokladá 

sa ich zrušenie? Alebo budú len „oklieštené“ (znížený počet samotných centier 

vrátane zníženého počtu zamestnancov)? 

Novinkou je zavedenie podporných tímov, ťažísko ktorých majú 

vytvárať pedagogickí asistenti a členovia inkluzívnych tímov (školskí psycho-

lógovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovi) a nového personálu na 

školách (digitálni koordinátori, pomocní vychovávatelia, školské zdravotné 

sestry). 

Vývoj kurikula technického vzdelávania v kontexte realizovaných reforiem 

Technické vzdelávanie žiakov na základných školách bolo pôvodne 

viazané na predmet pracovné vyučovanie, ktorý v sebe integroval 3 zložky: 

technické práce, pestovateľské práce a rodinnú výchovu. Zodpovedal tomu aj 

rozsah výučby – dve hodiny týždenne. Vyučovanie sa obvykle realizovalo 

v skupinách, zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá: skupina chlapcov mala 

jeden týždeň dve hodiny technických prác, ktoré sa striedali s pestovateľskými 
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prácami a skupina dievčat mala okrem technických a pestovateľských prác 

ešte špecifickú prípravu dievčat zameranú na vedenie domácnosti, zdravú 

výživu a starostlivosť o dieťa.  

Po roku 1990 sa názov predmetu zmenil z pracovného vyučovania na 

technickú výchovu. Nebola to zmena jediná. Učebné osnovy predmetu síce 

hovorili o jednozložkovom predmete, ale do alternatívneho učiva predmetu 

bolo možné zaradiť aj pestovateľské práce alebo rodinnú prípravu, aj keď 

časová dotácia predmetu klesla na jednu hodinu týždenne. Takýmto spôsobom 

sa však zmysel jednozložkového predmetu strácal. V praxi sa začali dokonca 

objavovať školy, ktoré technicky zamerané celky vôbec nevyučovali, na 

školách sa realizovala iba rodinná výchova a pestovateľské práce. 

Ako sa dalo očakávať, stredné odborné školy začali poukazovať na 

nedostatočnú pripravenosť absolventov základných škôl pre stredoškolské 

štúdium technických odborov. Čiastočnú nápravu v tomto smere priniesla 

reforma školstva v roku 2008. Od roku 2008 sa na druhom stupni základnej 

školy začali vyučovať v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce dva 

predmety a to samostatne predmet technika a predmet svet práce. Predmet 

technika bol zameraný technicky a predmet svet práce sa orientoval na 

pestovateľské práce. Zavedenie samostatného predmetu technika bolo síce na 

jednej strane možné hodnotiť ako pozitívum, ale na druhej strane časová 

dotácia predmetu sa znížila iba na 1 hodinu týždenne vyučovanú v 7. alebo 

8. ročníku základných škôl. Takáto organizácia vyučovania predmetu technika 

vyplynula z učebného plánu, ktorý pre predmet technika vymedzil 0,5 vyučovacej 

hodiny za týždeň v 7. ročníku a 0,5 vyučovacej hodiny za týždeň v 8. ročníku. 

V dôsledku zníženia časovej dotácie výučby techniky, a s tým súvisiacej zníženej 

využívanosti školských dielní, začalo na niektorých školách postupne dochádzať 

k rušeniu školských dielní, resp. k ich prestavbe či už na počítačové učebne 

alebo jazykové laboratóriá. Uvedené opatrenia síce mali zvýšiť pripravenosť 

absolventov základných škôl na stredoškolské štúdium technických odborov, 

ale v konečnom dôsledku celkovú situáciu skôr zhoršili (Bánesz, 2014; Hašková, 

Bánesz, 2015; Hašková, Lukáčová, 2019). Z tohto, ale aj ďalších dôvodov, 

bolo potrebné novovzniknuté Štátne vzdelávacie programy pre základné školy 

inovovať. A tak od roku 2015 máme vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce 

zasa už iba jeden predmet, predmet technika. Napriek odporúčaniam predmetovej 

komisie, ktorá pracovala ako poradný orgán zriadený Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu pri Štátnom pedagogickom ústave, sa v obsahu predmetu 

technika „objavili“ aj vyslovene netechnické tematické celky, napr. Pestovateľské 

práce a chovateľstvo, Rodinná príprava, Príprava jedál a výživa atď. Uvedené 

tematické celky naviac neboli zaradené do jednotlivých ročníkov, takže doteraz 

nie je jasné, pre ktorých žiakov sú určené. Zároveň vo vzdelávacej oblasti 

pretrváva nejednotnosť v názvoch predmetov, ktoré zastupujú vzdelávaciu 

oblasť na prvom a druhom stupni. Na prvom stupni existuje predmet pracovné 

vyučovanie, na druhom stupni predmet technika. Problémom tiež zostáva 

diskontinuita technického vzdelávania medzi predprimárnym a primárnym 
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vzdelávaním, nakoľko v prvých dvoch ročníkoch základnej školy sa žiaden 

predmet, ktorý by spadal do vzdelávacej oblasti Človek a svet práce nevyučuje. 

Túto nekoncepčnosť je možné pozorovať vo vzdelávacej oblasti Človek a svet 

práce už dlhšiu dobu, prakticky od roku 1995, kedy prišlo k zníženiu časovej 

dotácie predmetu o polovicu, ale zostala snaha zachovať všetky zložky 

predmetu, ktoré dovtedy obsahoval: technickú výchovu, pestovateľské práce 

a rodinnú výchovu. V súlade s novými trendami vo vzdelávaní žiakov základnej 

školy k týmto zložkám pribudol ešte tematický celok Svet práce, v rámci 

ktorého sa očakáva príprava absolventa základnej školy na jeho ďalšie 

vzdelávanie na strednej škole, resp. uplatnenie na trhu práce po absolvovaní 

základnej školskej dochádzky. Táto nekoncepčnosť technického vzdelávania 

na základných školách bola dlhodobo kritizovaná členmi predmetovej komisie 

pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, ktorá fungovala do r. 2020, ako aj 

vedeckými pracovníkmi i samotnými učiteľmi základných škôl (Pavelka, 

Plachá, 2018, Huľová, 2019). 

Cieľom druhého komponentu pripravovanej reformy – vzdelávanie 

pre 21. storočie je poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené 

potrebám súčasnej spoločnosti, zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné 

pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti 

(www.planobnovy.sk). Dokument hovorí o tom, že rastúci dopyt po špecifických 

zručnostiach a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformu vzdelávania. 

Učebné osnovy, obsah a metódy vzdelávania je potrebné prispôsobiť novým 

požiadavkám globálnych digitálnych ekonomík a spoločenským zmenám, 

ktoré sú s nimi spojené. V tomto kontexte sa v Banskej Bystrici v júli 2021 

konala konferencia zameraná na vytvorenie základných koncepcií pre jednotlivé 

oblasti vzdelávania. Viacerí prítomní z akademickej obce upozorňovali na to, 

že vysoké školy sú v akreditačnom procese, pripravujú na akreditáciu študijné 

programy pre učiteľov základných škôl. Študijné plány a informačné listy 

predmetov majú byť podľa požiadaviek Akreditačnej agentúry naviazané na 

obsahové a výkonové štandardy predmetu – predmetu, ktorý aktuálne prechádza 

obsahovou zmenou (týka sa všetkých vyučovacích predmetov, nielen predmetov 

vzdelávacej oblasti Človek a svet práce). Znova sa v procese reformy školstva 

stretávame s nekoncepčným riešením, neprepojením jednotlivých aktivít reali-

zovaných pod vedením jedného a toho istého ministerstva – Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pripravujeme na akreditáciu, riadenú 

ministerstvom, vysokoškolské študijné programy učiteľstva v naviazanosti na 

obsahové a výkonové štandardy základných škôl (ŠPÚ, 2020), ktoré sa majú 

v rámci kurikulárnej reformy, pripravovanej ministerstvom, meniť. Navyše sa 

má meniť aj samotná pregraduálna príprava učiteľov. Otázka je, prečo až do 

zmeny prípravy učiteľov nemôžu ostať v platnosti súčasné študijné programy 

učiteľstva s tým, že po zavedení ministerstvom avizovaných zmien sa budú 

akreditovať až nové študijné programy, už reflektujúce zmeny, ku ktorým má 

prísť.  
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Obsahová náplň predmetu technika z pohľadu žiakov 

Z nášho pohľadu by kurikulárna reforma na základnej škole, a v jej 

rámci predovšetkým kurikulárna reforma vyučovacieho predmetu technika, 

mala strategicky prispieť k zvyšovaniu záujmu žiakov o technicky orientované 

študijné odbory. Na našom pracovisku bolo ešte pred ohlásením reformných 

zámerov ministerstva realizované výskumné šetrenie, cieľom ktorého bolo 

identifikovať faktory, ktoré pôsobia na žiakov ako významné determinanty 

formovania ich profesijnej orientácie v zameraní na kategóriu technických 

povolaní. a následne na profesijné smerovanie žiakov. 

Výskumné šetrenie bolo realizované na  troch základných školách 

nitrianskeho regiónu (dve mestské a jedna vidiecka) s výskumnou vzorkou 

101 žiakov (39 žiakov ôsmeho a 62 žiakov deviateho ročníka; zastúpenie 

chlapcov a dievčat 63:38). Ako nástroj zberu výskumných údajov bol použitý 

dotazník, kľúčovými položkami ktorého boli položky zamerané na zisťovanie 

obľúbených predmetov žiakov, obľúbených tém, resp. činností v rámci 

vyučovania predmetu technika, materiálov, nástrojov a prístrojov, s ktorými 

prichádzajú do styku v rámci vyučovania predmetu technika, vplyvu výučby 

predmetu technika na ich profesijnú orientáciu, očakávaní žiakov v súvislosti 

s technicky zameranými predmetmi vyučovanými na stredných školách. Celkovo 

dotazník obsahoval 18 položiek, z ktorých niektoré boli určené len pre žiakov 

vyššieho, t.j. 9. ročníka. Zozbierané údaje boli spracované a vyhodnotené 

prostredníctvom deskriptívnych štatistík (Čechová, 2020). Vzhľadom na počet 

respondentov, výsledky realizovaného šetrenia nie je možné generalizovať, 

ale v každom prípade majú svoju výpovednú hodnotu a naznačujú smery, 

ktorými by sa strategicky mal uberať ďalší vývoj kurikúl tohto predmetu. 

V ďalšom prezentujeme zistenia, ktoré vyplynuli z tých častí výskumného 

šetrenia, ktoré boli zamerané na vplyv faktorov kurikulárneho obsahu 

predmetu technika a vplyv činnostných aspektov predmetu technika na jeho 

obľúbenosť. 

Vzhľadom na celkové výsledky hodnotenia obľúbenosti jednotlivých 

vyučovacích predmetov ako zaujímavé zistenia považujeme nasledujúce 

skutočnosti (viď Obr. 1): 

- zaznamenanie pomerne vysokej obľúbenosti matematiky (nakoľko 

v pedagogickej praxi a aj bežnom živote sa veľmi často stretávame 

s deklaráciami negatívnych vzťahov k matematike, navyše matematika 

býva veľmi často uvádzaná aj ako dôvod nízkeho záujmu o fyziku, 

chémiu a technické vedy, v rámci ktorých sa bežne operuje s matema-

tickým aparátom), 

- prepad materinskej reči - slovenského jazyka na úroveň techniky 

(navyše vo veľkom kontraste k výsledku anglického jazyka), 

- prepad výtvarnej výchovy až za všetky prírodovedné predmety 

(v podstate všetky predmety kategórie STEM, s výnimkou – bohužiaľ – 

práve techniky). 
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Legenda: BI – biológia, TV – telesná výchova, AJ – anglický jazyk, MAT – 

matematika, INF – informatika, DEJ – dejepis, FYZ – fyzika, CH – chémia, GEO – 

geografia, VV – výtvarná výchova, SJ – slovenský jazyk, TCH – Technika 

Obrázok 1: Obľúbenosť predmetov (Zdroj: vlastný výskum) 

 

Názory žiakov na predmet technika sú v podstate veľmi negatívne. 

Iba 2 % žiakov ôsmeho ročníka uviedlo, že ich technika baví a patrí medzi ich 

obľúbené predmety. Žiaci deviateho ročníka neuviedli predmet technika ani 

raz. Keď boli respondenti výskumného šetrenia požiadaní, aby prostredníctvom 

tradičnej klasifikačnej stupnice 1 – 5 ohodnotili predmet technika a jeho 

výučbu, ako výsledná (priemerná) známka predmetu vyšla 3. Len štyria žiaci 

ohodnotili predmet technika známkou 1, v protiklade k tomu až u 11 žiakov 

technika „prepadá“ (udelenie známky 5 – nedostatočný; zhodne 35 krát udelené 

hodnotenia 2 a 3 a 15 krát hodnotenie 4). 

Kurikulárne faktory boli analyzované v zameraní na všetky ročníky, 

v ktorých sa predmet technika vyučuje. Respondenti mali v rámci tematických 

celkov vyučovaných v jednotlivých ročníkoch vybrať maximálne tri, ktoré ich 

bavili najviac:  

6. ročník 

a) technika a vznik výrobku 

b) ručné práce (šitie) 

c) práca s netradičnými materiálmi (šúpolie, drotárstvo..) 

d) technické kreslenie, navrhovanie piktogramov, rysovanie 

e) vyrábanie vecí z dreva, z kovu alebo plastov (drevená búdka, kovové 

šperky, kvety z plastu...) 

f) pestovanie, presádzanie, sadenie kvetov (starostlivosť o kvety) 

g) elektrická energia, spotrebiče v domácnosti 
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7. ročník 

a) výroba 3D modelov 

b) chov zvierat (chovateľstvo) 

c) práca v kuchyni, základné zložky potravín, príprava jedál, stolovanie, 

výroba jedálneho lístka 

d) technické materiály a ich vlastnosti (hustota, hmotnosť, pevnosť...) 

e) práce s drevom (vŕtanie, lepenie, brúsenie) 

f) stroje používané v domácnosti (mixér, chladnička...) 

g) výber profesie/povolania (policajt, lekár...) 

8. ročník 

a) rodina a bývanie (zlozvyky, manželstvo, svadba, rodičovstvo...) 

b) elektrické spotrebiče a technická elektronika (diódy, snímače...) 

c) ekonomika domácnosti (výdavky za energie) 

d) technická dokumentácia (kreslenie v grafickom editori) 

e) svet práce (vzdelanie, kariéra) 

9. ročník 

a) história techniky, vynálezcovia 

b) grafické kreslenie (grafické softvéry) 

c) batériové zdroje, elektrotechnické značky, schémy (zapájanie elektric-

kých obvodov) 

d) technika v domácnosti (kúrenie, vodovodné kohútiky, splachovače na 

WC) 

Grafy prezentované na Obr. 2 – 5 sumarizujú relatívne počty respon-

dentov, pre ktorých príslušný tematický celok bol zaujímavý, zábavný, pútavý. 

Tematické okruhy vyučované v ročníkoch 6. – 8. hodnotili všetci respondenti. 

Okruhy vyučované v 9. ročníku hodnotili len deviataci. Na všetkých štyroch 

obrázkoch vždy prvý stĺpcový graf (označený ako odpoveď "-") prezentuje 

počet respondentov, ktorí neoznačili ani jeden z daných tematických celkov 

vyučovaných v príslušnom ročníku. Prvý stĺpcový graf v každom obrázku 

nám teda podáva informáciu o tom, aký počet žiakov obsahové zameranie 

predmetu technika v podstate vôbec neoslovuje. Ako je zrejmé z prezentovaných 

grafov, vo všetkých štyroch prípadoch (hodnotenie tematických celkov zara-

dených do ročníkov 6. – 9.) percentuálny podiel respondentov, ktorí neoznačili 

ani jeden z daných vyučovacích celkov patrí v rámci príslušného spektra 

percentuálnych podielov k signifikantne najvýznamnejším, resp. v prípade 

ôsmeho a deviateho ročníka sú to signifikantne najvyššie podiely. Táto 

skutočnosť potvrdzuje už v predchádzajúcom uvádzané konštatovanie, že 

názory žiakov na predmet technika sú negatívne. Súčasne to vypovedá aj 

o tom, že obsahové zameranie techniky v podstate žiakov neupútava (konštato-

vanie o nepútavosti učiva je však potrebné zvažovať nielen vo vzťahu 

k obsahu ale aj k spôsobu výučby príslušných tematických celkov). S uvedeným 

súvisí aj skutočnosť, že respondenti vôbec nevyužívali možnosť označiť viac 
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tematických celkov. Všetci zhodne buď neoznačili žiaden alebo maximálne 

jeden – s výnimkou jediného respondenta, ktorý v prípade tematických celkov 

vyučovaných v 7. ročníku vyznačil dva tematické celky. 

 

 

Obrázok 2: Relatívne počty žiakov hodnotiacich príslušné témy vyučované 

v rámci techniky v 6. ročníku ZŠ ako zaujímavé (Zdroj: vlastný výskum) 

 

 

Obrázok 3: Relatívne počty žiakov hodnotiacich príslušné témy vyučované 

v rámci techniky v 7. ročníku ZŠ ako zaujímavé (Zdroj: vlastný výskum) 
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Obrázok 4: Relatívne počty žiakov hodnotiacich príslušné témy vyučované 

v rámci techniky v 8. ročníku ZŠ ako zaujímavé (Zdroj: vlastný výskum) 
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Obrázok 5: Relatívne počty žiakov hodnotiacich príslušné témy vyučované 

v rámci techniky v 9. ročníku ZŠ ako zaujímavé (Zdroj: vlastný výskum) 
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Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj tu signifikantný počet 
respondentov (viac ako štvrtina, 27 %) neoznačil žiadnu z daných možností. 
V podstate ak niečo žiakov v rámci vyučovania techniky zaujalo, tak to boli 
praktické činnosti, v rámci ktorých vyrábali rôzne predmety, výrobky (30 %). 
Pri ostatných činnostiach bola zaznamenaná relatívna početnosť ich označenia 
v rozmedzí od 9 % (práca s počítačom) do 2 % (riešenie problémových úloh). 

Jednou z otvorených otázok zaradených do administrovaného dotazníka 
bola otázka, čo by sa na tomto predmete malo zmeniť, o čom by sa žiaci mali 
učiť a čo by mali robiť, aby predmet technika bol pre nich zaujímavejší, 
pútavejší, aby ich viac bavil. Približne jedna tretina (31 %) respondentov 
uviedla, že by sa chceli viac venovať najmä praktickým veciam, čo je v súlade 
so zistením uvádzaným v predchádzajúcom bode, a to so zistením, že žiakov 
na technike najviac bavia praktické činnosti. Ich zaraďovanie do výučby 
učitelia však vzhľadom na problémy súvisiace s ich materiálno-technickým 
zabezpečením de facto nie vždy preferujú. Medzi ďalšími, sporadicky 
uvádzanými odpoveďami boli: chodiť viac do prírody, riešiť logické úlohy, 
viac technického kreslenia, vyrábať 3D modely, ale aj odpovede typu nič by 
som nemenil/a, neviem, vôbec nemať predmet technika. 

Záver 

Podľa informácií z tlače, na zmenách obsahu a foriem vzdelávania, 
ktoré sú súčasťou Plánu obnovy, užšie pracovné tímy ústrednej komisie pre 
predprimárne a základné vzdelávanie pripravujú Úvod do kurikula základného 
vzdelávania, ktorý vo svojom obsahu zohľadní potreby 21. storočia. Tento 
dokument má obsahovať charakteristiku, zameranie a ciele vzdelávacej oblasti, 
komponenty vzdelávacej oblasti a ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích 
cykloch. Po sfinalizovaní má byť tento dokument sprístupnený verejnosti na 
pripomienkovanie. Za oblasť Človek a svet práce netrpezlivo, s nádejou ale aj 
s obavami očakávame avizované zmeny. Skúsenosti s reformami za ostatných 
30 rokov nás naučili, že aj najlepšie dobré úmysly, ktoré sú na počiatku 
reformy, sa v jej priebehu menia, transformujú a často vytvárajú až karikatúru 
pôvodných zámerov. Chceme veriť, že tentokrát to bude inak. 
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Inovačné pohľady na edukáciu – hĺbkové vyučovanie 

Innovative Perspectives on Learning – Deep Learning 

Erich Petlák 

Abstract 

Education and schooling have been the subject of various critical 

perspectives in recent years. Many countries around the world are 

looking at how education can be improved to meet current and future 

demands. Various digital technologies appear to have penetrated 

schools, but have not yet produced the desired results. This is also 

because new technology is being used in schools, but we are working 

with classical educational methods that are inadequate to the current 

possibilities and needs. The possibility of how to improve education 

was described by Fullan, who came up with the so-called deep learning 

and teaching. This teaching is fundamentally different from previous 

views of learning and teaching and also requires new approaches of 

teachers to pupils. It speaks to the need for a new pedagogy. In this 

paper we describe what deep learning and new pedagogy consists of. 

Keywords: Education. Digital technologies. Deep learning. New pedagogies. 

Teacher. Wellbeing. 

Úvod  

Temer denne počúvame v masovokomunikačných médiách kritiku na 

naše školstvo, na vyučovanie v školách, na nie celkom dobré vedomosti 

žiakov a pod. Sme svedkami prijímania rôznych opatrení (pred pár rokmi 

nedokončených reforiem školstva), ktoré by mali, ak nie celkom odstrániť 

načrtnuté nedostatky, potom ich aspoň zmierniť. Ten kto sa nezaoberá 

školstvom vníma opisovanú realitu vzdelávania a jeho výsledkov priam 

tragicky. Ale je tomu naozaj tak? Je naše školstvo v takom úpadku ako neraz 

počúvame? Nasledujúce myšlienky nás možno vyvedú z pesimistického 

vnímania reality. Napr. Jenkins, Willms et al., (in Fullan, Langworthy 2014) 

píšu, že v mnohých krajinách je až 40 % stredoškolákov nespokojných 

s výučbou, ktorú považujú za nudnú. V Gallupovom výskume (USA) až 59 % 

respondentov vo veku do 28 rokov uviedlo, že to čo potrebujú v živote sa 

nenaučili v škole, ale mimo nej. Nové požiadavky na výsledky vzdelávania, 

ale aj nové možnosti získavania nových vedomostí spôsobujú, že aj učitelia sú 

čoraz menej spokojní s výsledkami. V spomínaných skúmaniach sa uvádza, že 
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spokojnosť učiteľov s vyučovaním bola v roku 2008 na úrovni 65 %, ale 

v roku 2012 už len 38 %. Uvedené čísla neuvádzame preto, aby sme sa 

uspokojovali s tým, že v podstate sa „nič nedeje“. Uvádzame ich najmä preto, 

aby sme pripomenuli, že školstvo v celom svete prežíva krízu. Samozrejme, 

školstvo samé o sebe si krízu nevyvolalo, je to dôsledok viacerých spoločensko-

-politických javov, vplyv ekonomiky na život a s tým spojená zamestnanosť – 

nezamestnanosť ľudí, zmena hodnôt v živote a pod. Okrem uvedeného, 

významný, azda aj rozhodujúci, vplyv na edukáciu ostatných rokov majú 

masovokomunikačné média a digitalizácia života. Popravde povedané, učiteľ 

a škola v nich dostali konkurentov, o ktorých význame a dopade na vzdelávanie 

sme pred niekoľkými rokmi mali viac-menej hmlisté predstavy. Namiesto 

dlhšieho opisovania a vysvetľovania poznamenáme iba, že jednou z možných 

príčin disproporcií medzi požiadavkami na edukáciu a jej výsledkami je, že 

škola edukačný proces ešte nie celkom „prestavila“ na zmenené podmienky. 

Ostávame skôr na úrovni „v škole máme modernú techniku, ale využívame 

rokmi zaužívané edukačné prístupy a postupy“. Uvedené je len časť zložitej 

mozaiky. O tom, že svet a škola si uvedomujú tieto a ďalšie diskrepancie svedčí 

celosvetové úsilie v hľadaní zlepšenia edukácie. 

Hĺbkové učenie a nová pedagogika - New Pedagogies for Deep Learning 

Každý kto sa zaoberá edukáciou vie, že škola od svojho vzniku 

prakticky nepretržite hľadá skvalitňovanie edukačných procesov, aby žiakov 

a študentov čo najlepšie pripravila na zaradenie sa do spoločnosti. Príkladom 

priam búrlivého hľadania nových, efektívnejších metód a foriem edukácie bol 

koniec 19. storočia a vôbec celé 20. storočie. Do uvedeného obdobia spadá 

rozvoj alternatívnej pedagogiky, ale aj rozvoj viacerých koncepcií vyučovania, 

napr. kooperatívne vyučovanie, tímové vyučovanie, programované vyučovanie 

atď. Uvedené procesy, vedúce k skvalitňovaniu edukácie sú, takpovediac 

programom dňa aj v súčasnosti. V istom zmysle môžeme priamo prirovnať 

obdobie spred sto rokmi so súčasnosťou – úsilie o skvalitňovanie a zefektív-

ňovanie edukácie. Významný kanadský pedagóg Fullan, známy svojimi 

inovačnými pohľadmi na edukáciu zastáva názor, že edukáciu a učenia sa 

žiakov je možné aj v súčasnosti zlepšiť. prostredníctvom tzv. hĺbkového 

učenia. V tejto súvislosti hovorí aj o novej pedagogike. Jeho teória sa v skratke 

označuje NPDL – New Pedagogies for Deep Learning. 

V čom spočíva novosť hĺbkového učenia a novej pedagogiky?1 
Najskôr je potrebné charakterizovať čo rozumieme pod hĺbkovým učením 

                                                 
1 K uvedenému pojmu poznamenáme, že v literatúre sú uvádzané pojmy: deep learning / teaching = 

hĺbkové učenie / vyučovanie a Machine learning / teaching = hlboké učenie / vyučovanie. V texte 

uprednostňujeme pojem hĺbkové učenie / vyučovanie. Hovoríme, napr. hĺbkový štýl učenia. Pojem 

hlboké vyučovanie sa spája s umelou inteligenciou, neurónovými sieťami a pod. V literatúre 

a v mnohých prekladoch sa však nerozlišuje medzi týmito pojmami a používa sa pojem hlboké 

vyučovanie aj vtedy, keď správnejšie by bolo hovoriť o hĺbkovom učení alebo vyučovaní.  
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a vyučovaním.. Hĺbkové učenie a vyučovanie poskytuje študentom pokročilé 

zručnosti potrebné na zvládnutie sveta. Pripravuje ich na to, aby sa stali 

zvedavými, neustále sa učiacimi, nezávislými študentmi, ako aj premýšľajúcimi, 

produktívnymi a aktívnymi občanmi v demokratickej spoločnosti. (Hargreaves, 

Fullan, 2012) 

Vychádzajúc z prác Fullana, Langworthyovej (2014) a ďalších autorov 

zaoberajúcich sa edukáciou pre budúcnosť sa zdôrazňuje, že pri takomto 

vyučovaní a učení ide predovšetkým o nasledovné: 

‒ učiaci sa je motivovaný vedomým zámerom učiť sa - osobným, 

sociálnym alebo akademickým, 
‒ učiaci sa snaží prevziať zodpovednosť za učenie a rozvíjať zručnosti, 

hľadanie zmyslu je nevyhnutné v prístupe učiaceho sa, 

‒ učiaci sa usiluje porozumieť a aplikovať nové vzdelávanie, budovať 

znalosti a byť schopný ich prenášať, 

‒ učiaceho sa poháňa silná vnútorná motivácia, angažovanosť a emocio-

nálna angažovanosť,  

‒ učiaci sa aktívne spracováva informácie: globálny pohľad na proces 

učenia, stratégie rozvoja a organizácie zdrojov, analýza, rozlišovanie 

medzi novými a predchádzajúcimi poznatkami, identifikácia kľúčových 

pojmov, prepojenie vedomostí atď. 

‒ učiaci sa riadi svoje metakognitívne procesy. 

Úlohy učiteľa v zmysle novej pedagogiky spočívajú v nasledovnom: 

Učiteľovi musí záležať na tom, aby sa žiaci neučili povrchne, ale 

hĺbkovo. Aby tomu čo sa učia skutočne rozumeli. Musí vynakladať úsilie, 

aby žiaci prekročili rámec základného porozumenia a rozvoja zručností 

a snaží sa, aby si rozvinuli hlbšie porozumenie, schopnosť aplikovať kľúčové 

koncepty, nápady a zručnosti, aby čo najviac aplikovali to čo sa naučili, 

podporuje kritické a kreatívne myslenie, podporuje rozvoj zručností učenia 

sa – metakogníciu. 

Dbá na to, aby sa žiaci intenzívne zapájali do edukačného procesu. 

Vytvára priestor a dáva žiakom možnosti klásť otázky, rozpráva sa s nimi, 

organizuje vyučovanie tak, aby sa žiaci navzájom učili, dáva im priestor 

využívať vlastné pohľady, vlastné riešenia, pritom sa usiluje o komplexnosť 

poznávania. 

Vzdelávacími aktivitami podporuje „vysoké kognitívne výzvy“ – 

analýza údajov, možnosti rôznych interpretácií, podporuje brainstorming 

a vlastné riešenia, námety, pohľady žiakov. 

Žiaci dostávajú príležitosť učiť sa autentickými situáciami, ktoré 

podporujú hlboké porozumenie a zručnosti, rozvíjajú zvedavosť a záujem, 

podporujú kritické návyky mysle a využívajú vedomosti získané mimo školy 

alebo autodidakciou.  



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2022, č. 1 

151 

Nová pedagogika 

Novú pedagogiku môžeme charakterizovať ako nový model partnerstiev 

medzi žiakmi a učiteľmi v oblasti vzdelávania, zameraný na hlboké ciele 

vzdelávania a podporený všadeprítomným digitálnym prístupom. Táto koncepcia 

sa týka nových vzdelávacích partnerstiev, ktoré sa vytvárajú medzižiakmi 

a učiteľmi, pretože proces učenia sa stáva ústredným bodom vzájomného 

objavovania, vytváranie a využívanie poznatkov.Väčšina vyučovacích prvkov 

nových pedagogík nie sú "novými" vyučovacími stratégiami, skôr môžeme 

hovoriť o aktívnych partnerstvách. Mnohé z vyučovacích stratégií prezento-

vaných už v minulosti (Dewey, Piaget, Montessori, Vygotskij a mnohí ďalší) 

sa začínajú v novej pedagogike čoraz viac doceňovať a prijímať. V súčasnosti 

sa javí, v porovnaní s minulosťou, že situácia sa mení, a teda menia sa aj 

vyučovacie stratégie, ktoré sa presadzujú v školách. 

Úsilie o hľadanie nových prístupov k edukácii ukázalo, že hlboké 

vedomosti u žiakov je možné dosiahnuť ak sa budú uplatňovať nové 

pedagogické prístupy k žiakom. Tie spočívajú na: 

‒ nových partnerských vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi, medzi žiakmi, 

ale aj medzi učiteľmi navzájom, 

‒  premyslené učebné úlohy, ktoré reštrukturalizujú proces učenia tak, 

aby viedol ku skutočnej tvorbe vedomostí a k ich účelnému využívaniu, 

‒ digitálne prostredie, ktoré umožňuje a urýchľuje procesy hĺbkového 

učenia.  

 

Úlohy učiteľa a aj žiaka v hĺbkovom vyučovaní sú v nasledujúcej tabuľke: 

Učiteľ Žiak 

vytváranie dôveryhodných vzťahov so žiakmi 

a hľadanie dobrých mentorov 

vytváranie dôveryhodných vzťahov s učiteľmi 

a rovesníkmi, hľadanie dobrých mentorov 

pomáhať žiakom nájsť a rozvíjať ich záujmy 

a ašpirácie prostredníctvom úloh zameraných 
na hĺbkové učenie 

skúmať vlastné záujmy a ašpirácie 

v vzdelávacích cieľoch a úlohách 

vyžadovať náročné vzdelávacie ciele, úlohy 

a kritériá úspešnosti pre seba a žiakov, ktoré 

vyžadujú vytváranie a používanie nových 
poznatkov 

rozvíjať svoje schopnosti, definovať 

vzdelávacie ciele, úlohy a kritériá 

úspešnosti, spolupracovať pri učení 
s ostatnými spolužiakmi  

rozvíjať repertoár vyučovacích stratégií, 

používať rôzne stratégie na aktivizáciu učenia 

vzájomné učenie sa s rovesníkmi a učiteľmi 

poskytovať vysokokvalitnú spätnú väzbu 

apovzbudenie, najmä keď sa žiaci boria 
s problémami pri učení 

rozvíjať schopnosť reflexie a vytrvalosť pri 

riešení problémov, poskytovať kvalitnú spätnú 
väzbu a povzbudenie ostatným spolužiakom 

spolupracovať s ostatnými učiteľmi a skúmať 

vplyv rôznych spôsobov učenia a stratégií na 

žiakov, pre zlepšenie učenia sa žiakov je 

treba využívať skúmanie 

poskytovať učiteľom a spolužiakom spätnú 

väzbu o tom čo uplatňuje žiak pri vlastnom 

učení, učiť sa zvládať procesy vlastného 

učenia sa a napredovania v učení 
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zdokonaľovať aktívny prístup žiaka k učeniu, 

vytvárať nové poznatky a využívať tieto nové 
vedomosti 

rozvíjať svoje intelektuálne a postojové 

dispozície, vytvárať nové vedomosti 
a využívať ich 

neustále objavuje a vytvára digitálne 

vzdelávacie nástroje a zdroje na: 

1. objavovanie nového obsahu, koncepty, 

informácie a myšlienok, 

2. vyzývať žiakov na osvojovanie si nových 

vedomostí, 

3. nadväzovať kontakty so študentmi, 

rovesníkmi a odborníkmi mimo triedy, 

4. urýchliť schopnosť študentov riadiť svoje 

vlastné učebné procesy, 

5. vyhodnocovať a zdieľať informácie 

o študentoch, o ich učebných schopnostiach 

a dispozíciách. 

neustále objavovať a vytvárať digitálne 

vzdelávacie nástroje a zdroje na 

objavovanie nových obsahov, konceptov, 

informácií a nápadov, používať tieto 

nástroje na vytváranie nových poznatkov, 

na spojenie sa s rovesníkmi a odborníkmi 

v celom svete a na využívanie nových 

poznatkov v praxi. 

 

Po prvom zbežnom prečítaní sa môže javiť, že v zásade ide 

o samozrejmé požiadavky kladené na činnosti učiteľa a aj žiakov. Pri 

pozornejšom čítaní si však uvedomujeme oblasti, na ktoré je kladený akcent. 

Sú to, napr. pozornosť záujmom žiakov, primeraná náročnosť na žiakov, 

využívať stratégie vedúce k aktivite žiakov, akcentovať aktívny prístup 

k učeniu, vzájomné učenie sa žiakov, sebareflexia žiakovho učenia sa, tvorivá 

práca s digitálnymi vzdelávacími prostriedkami v práci učiteľa a aj v činnostiach 

žiakov a pod. Na týchto a ďalších základoch spočíva podstata hĺbkového 

učenia a podstata novej pedagogiky. 

Cieľom a podstatou hĺbkového učenia je: 

‒ reštrukturalizovať učenia a vyučovanie tak, aby sa obsah učiva, ale aj 

zvládanie žiakmi stálo náročnejším, ale zároveň aj pútavejším 

a zvládnuteľným s využívaním digitálnych možností, 

‒ poskytnúť žiakom skutočné skúsenosti s vytváraním a používaním 

nových poznatkov vo svetemimo školskej triedy, časté vyučovanie 

mimo školy,  

‒ zamerať sa na rozvoj a hodnotenie kľúčových zručnosti pre 

budúcnosť. Fullan ich charakterizuje ako 6 C: 

‒ výchova charakteru (Character education) - čestnosť, 

sebaregulácia a zodpovednosť, usilovnosť,vytrvalosť, empatia, 

prispievať k bezpečnosti a prospechu iných, sebadôvera, 

osobné zdravie a pohoda, kariérne a životné zručnosti, 

‒ občianstvo (Citizenship) - globálne vedomosti, citlivosť 

a rešpektovanie iných kultúr, aktívnaúčasť na riešení otázok 

udržateľnosti ľudstva a životného prostredia, 

‒ komunikácia (Communication)- efektívna ústna a písomná 

komunikácia a komunikácia s rôznymidigitálnymi nástrojmi, 

zručnosti počúvania, 
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‒ kritické myslenie a riešenie problémov (Critical thinking 
and problem solving) - kritické myslenie pri navrhovaní 

a riadení projektov, riešiť problémy, prijímať efektívne 
rozhodnutia s využitím rôznych digitálnych nástrojov a zdrojov, 

‒ spolupráca (Collaboration) - práca v tímoch, učenie sa od 
iných a prispievanie k učeniu sa iných,zručnosti v oblasti 

vytvárania sociálnych sietí, empatia pri práci s rôznymi 
druhými. 

‒ tvorivosť a predstavivosť (Creativity and imagination) - 

ekonomická a sociálna podnikavosť, zohľadňovaniea presa-
dzovanie nových nápadov a vedenie k činnosti. (Fullan, 

Langworthy 2014) 

Učiteľ ako inšpirátor a tvorca vzdelávacích skúseností. V tejto 

novej pedagogike je vyučovací proces oveľa dynamickejší ako pri tradičnom 
prístupe k úlohám edukácie. Isté je, že každý učiteľ si uvedomuje dynamiku 

vyučovania, avšak nie každý si dôsledne uvedomuje, že zároveň je ho možné 
ďalej zlepšovať a skvalitňovať. Novosť prístupov spočíva aj v zdôrazňovaní 

toho, aby učiteľ vedel na akej úrovni žiak ovláda učivo a stanoviť mu úlohy, 
ktoré pomáhajú žiakovi napredovať v učení. Nové požiadavky na vzdelávanie 

si vyžadujú nielen, aby bol učiteľ vysokokvalifikovaný odborník, ale spolu 
s tým, aby bol aj skúsený učiteľ, aby dokázal realizovať kvalitné a efektívne 

vyučovanie vychádzajúce z poznania žiakov – to je podstatné pre aktívne 
kognitívne učenie. To je to čo odlišuje, nazvime to „starú pedagogiku od 

novej“. Pri istom zjednodušení by sme mohli povedať, že v tej starej sa kládol 
dôraz na osvojenie si obsahu učiva žiakmi pod vedením učiteľa, v v novej sa 

kladie dôraz na to, aby podstatnou bola vzdelávacia aktivita žiaka. Za týmto 
účelom musia učitelia spolupracovať. Musia byť organizátormi nového 

vyučovania. Okrem uvedeného opisovaný spôsob edukácie kladie na učiteľa 

aj ďalšie požiadavky – diagnostikovanie žiakov, prispôsobovanie úloh jeho 
učebnému štýlu a pod. 

Učiteľ ako zdroj ľudského, sociálneho a rozhodovacieho kapitálu. 
Začínajúci učiteľ prichádza do školy s mnohými vedomosťami, ale musí 

pokračovať v procese svojho zdokonaľovania, musí spolupracovať s inými 
učiteľmi a získavať „odborný kapitál“, ktorý využíva a zhodnocuje v edukačnom 

procese. Sociálny kapitál učiteľa vyplýva z kvality a rozsahu jeho vzťahov so 
žiakmi, rodičmi, rovesníkmi, školouvedením školy, externými odborníkmi 

a širšou komunitou. Rozhodovací kapitál je rovnako dôležitý pre počiatočné 
navrhovanie učebných skúseností a aj pre schopnosť učiteľa dôsledne zapojiť 

žiakov do dosahovania vzdelávacích cieľov. Rozhodovací kapitál usmerňuje 
učiteľove okamžité reakcie na žiakov, keď sa vyrovnávajú s náročnými 

učebnými skúsenosťami. Profesionálny kapitál v jeho troch dimenziách - 
ľudskej, sociálnej a rozhodovacej - rastie, keď učitelia spolupracujú v rámci 

svojej školy aj mimo nej s inými vzdelávacími profesionálmi. (Hargreaves 
a Fullan, 2012) 
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Učiteľ ako partner so žiakmi vo vzdelávaní podporovanom 
technológiou – vyššie sme spomenuli, že moderná digitálna technológia 
v istom zmysle veľmi výrazne poznamenala edukáciu a v mnohom narušila aj 
interakčné vzťahy medzi týmito kľúčovými aktérmi edukácie. Dnes je nám 
všetkým jasné, že čím ďalej, tým viac budú rôzne technológie výrazne 
vplývať na edukačný proces. Sú len dve možnosti: buď sa bude interakčný 
vzťah medzi učiteľom a žiakom oslabovať a žiaci si „vystačia aj bez učiteľa“ 
alebo nám treba pripravovať budúcich učiteľov na novú paradigmu 
interakčných vzťahov. V tejto situácii môže byť pre nás motivujúce, že učenie 
je od nepamäti spájané s interakčnými vzťahmi, ktoré podporujú potenciál 
každého učiaceho sa. Žiaľ, javí sa, že tejto rokmi overenej pravde sa venuje 
v príprave učiteľov len málo pozornosti. Napokon, hlbšie interakčné vzťahy 
medzi učiteľom a žiakmi nepodporuje žiadna digitálna technológia. Tie sa 
rozvíjajú podporou tvorivosti žiakov, rôznymi druhmi vzájomnej spolupráce 
žiakov, ale aj spolupráce s učiteľom, prepojením sociálnych skúseností a pod. 
V takomto ponímaní sa prikláňame k tým názorom, ktoré hovoria o tom, že 
rôzne technológie vyučovania sú vzdialené prínosu a významu sociálneho 
učenia. Pravdou je, že rôzne technológia môžu prispieť k učeniu, ale pravdou 
je aj to, že môžu viesť aj k nerovnosti v učení, pretože vysoko motivovaní 
žiaci (motivácia vnútorná alebo aj podporovaná zvonka) s prístupom 
k technike, podporovaní prostredím môžu výrazne napredovať  vo vzdelávaní, 
ostatní môžu zaostávať (Pedró, 2006). V tejto súvislosti uvedieme aj názory 
o tom, že v ostatných rokoch sa zistilo, že používanie rôznych technológií 
v edukácii, avšak bez zásadnejších zmien v pedagogike nedosiahlo požadované 
výsledky vo vzdelávaní. (Laurillard,2012) 

Ak teda máme zhrnúť, resp. objasniť v čom v zásade spočíva rozdiel 
medzi „starou a novou“ pedagogikou potom je to nasledovné: 

1. Zásadne sa mení charakter vyučovania. Z knižných vedomostí 
žiakov sa prechádza na proces učenia a jeho ciele, ktoré sú zamerané 
na hĺbkové učenia, rozvíjanie schopností žiakov učiť sa a využívať 
vedomosti vlastnou aktivitou a rôznymi činnosťami. 

2. Zásadne sa mení vzťah učiteľ – žiak. Žiak už nie je len prijímateľom 
nových vedomostí a ani ich „odovdávateľom“ učiteľovi (napr. pri 
skúšaní), ale je vzdelávacím partnerom. Proces učenia je procesom 
spoločného objavovania, vytvárania a uplatňovania možností a potrieb 
využívania vedomostí. 

3. Všadeprítomné digitálne zdroje (nielen v školách) sa stali základom 
učenia sa, to umožňuje študentom rýchlejšie objavovať, vytvárať 
a využívať poznatky v reálnom svete, treba ich však k tomu viesť. 

4. Učiteľská spôsobilosť učiteľov je oveľa dôležitejšia a významnejšia 
ako v minulosti, nespočíva len na vyučovacích zručnostiach a metódach, 
ale kladie dôraz aj na schopnosť na vytváraní partnerských vzťahoch 
so žiakmi, ktoré pomôžu žiakom zvládnuť proces učenia sa a taktiež 
vzťahy s kolegami za účelom analyzovania dosahovaných výsledkov 
žiakov. 
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Pohoda a učenie – Wellbeing and Learning 

Fullan (2021b) okrem toho čo sme opísali vyššie prikladá význam aj 

wellbeingu (pohoda, blahobyt, blaho, prospech a  pod.). Je to stav, keď sa 

človek cíti dobre, je zdravý, pracuje v pohode, nepociťuje negatívne tlaky na 

svoju osobu a pod. Samozrejme, k tomuto patria aj pocity spokojnosti, napr. 

plnenie úloh, jasné vymedzenie činnosti a pod.  

Vyššie sme už spomenuli, že tradičná škola je zameraná na výkon, na 

známky a pod. Pre školu a učiacich sa sú podstatné známky. Je dosť príkladov 

na to, že takéto vzdelávanie nie je celkom účinné a často aj žiaci s dobrými 

známkami a dobrým hodnotením nie sú pripravení na život. V edukácii je 

preto potrebné spojiť učenie sa s istou pohodou. Nie náhodou sa v ostatných 

rokoch aj u nás začína hovoriť o kvalite života žiaka v škole, o emocionalizácii 

učenia a vyučovania a pod. Vychádzajúc, napr. aj z poznatkov neurovedy 

dnes je potrebné učenie a pohodu vnímať ako niečo čo musí byť vzájomne 

integrované. Nejde tu však len o nejaké vonkajšie efekty, ale aj o významný 

vplyv na vnútornú motiváciu učiaceho sa. Aplikovanie uvedeného do 

edukačného procesu znamená harmonické pôsobenie na žiakov v oblasti: 

‒ kognitívnej – podporovať riešenie problémov, podporovať tvorivosť, 

viesť žiakov ku kritickému mysleniu a pod. Dbať na to, aby si vytvárali 

vlastné názory, zaujímali postoje, bay sa vedeli orientovať v infor-

máciách – to všetko vedie k zvyšovaniu motivácie k dosahovaniu 

stanovených cieľov. 

‒ fyzickej – viesť žiakov k zdravému spôsobu života, rôzne aktivity, 

šport, ale aj správny denný režim a správny životný štýl sú súčasťou 

pôsobenia na žiakov. 

‒ emocionálnej – vytvárať tak podmienky pre edukáciu, ktorá nevyvo-

láva stresové situácie, žiaci dôverujú učiteľovi, spolužiakom, učia sa 

ovládať azvládať aj náročnejšie situácie asú vedení ktomu, aby 

„poznali samého seba“, vedia regulovať svoje emócie, 

‒ sociálnej – žiakov treba učiť empatii, spolupatričnosti, vytváraniu 

a utužovaniu kontaktov, podporovať komunikáciu a spoluprácu 

s inými, 

‒ duševnej – poznať seba samého, viesť k rešpektovaniu etiky 

vzájomných vzťahov a pod.  

Výskumy dokazujú, napr. Srb, Felcmanová, Pýchová, (2021), že ak sa 

wellbeingu venuje pozornosť učebná činnosť žiakov sa zlepšuje. Čo je však 

z hľadiska wellbeingu mimoriadne prínosné je to, že vedomostí, ktoré sú 

nutné k životu a práci získava žiak vlastnou činnosťou a v súlade s rozvojom 

rôznych, pre život potrebných, kompetencií. Podľa uvedených autorov 

wellbeling môžeme charakterizovať ako vytváranie podmienok pre samotný 

wellbeing v školskom prostredí, ale súčasne aj ako rozvoj zručností, ktoré by 

si mali žiaci odniesť do budúceho života. Zjednodušene, pritom výstižne sa 

wellbeing vyjadriť slovami „cítime sa dobre a dobre fungujeme“. 
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Zabezpečenie wellbelingu neznamená len akési „dobré vytváranie 

podmienok pre žiakov“. Aby bol skutočným prínosom musí sa realizovať 

istým systémovým prístupom. ten spočíva v nasledovnom: 

‒ systemový prístup – do procesu musia byť zapojené všetky zložky 

a činitele podieľajúce sa na edukácii (rôzne opatrenia, ktoré 

zabezpečujú pohodu žiakov), 

‒ rešpekt voči každému žiakovi – nastaviť individuálny prístup 

k žiakovi tak, aby viedli k individuálnemu wellbelingu každého žiaka 

(vo všetkých oblastiach),  

‒ aktívne zapojenie všetkých – v zmysle predchádzajúceho bodu do 

realizovania a rešpektovania wellbelingu je treba zapojiť všetkých 

učiteľov, včítane riadiacich pracovníkov, žiakov, ale aj rodičov,  

‒ očakávanie úspechu – wellbeling musí vychádzať z očakávania 

dobrých výsledkov žiakov, teda aj tých, ktorí potrebujú zvýšenú 

podporu, chyby a nedostatky žiakov v učení by mali byť vnímané ako 

„brána k tomu v čom treba žiakom pomáhať“, očakávanie dobrých 

výsledkov a motivácia musia prevažovať nad trestami a reštrikciami, 

‒ partnerstvo a spolupráca – tento bod sa netýka len žiakov, u ktorých 

podporujeme spoluprácu, ale týka sa aj učiteľského kolektívu, 

spolupráca učiteľov, vzájomné porady, vzájomné komplexné 

analyzovanie a hodnotenie dosahovaných výsledkov má mimoriadne 

významný vplyv pre projektovanie edukácie, pre cielenú podporu 

žiakov a pod., 

‒ zaistenie bezpečia – v škole musia byť prijímané a rešpektované tie 

oblasti, ktoré pôsobia na harmonický rozvoj žiaka (uvedené vyššie), 

‒ opatrenia založené na dôkazoch – aby bol wellbeling prínosný 

učitelia ho musia sústavne pozorovať, skúmať (napr. akčný výskum) 

a prijímať opatrenia (to sa týka jednak škôl, ale aj spravovateľov 

škôl). 

Záver 

Namiesto záveru, ktorom by sme opakovali a pripomínali myšlienky 

z vyššie uvedeného upriamime pozornosť na rozhovor Fullan (2021a), 

v ktorom vysvetlil a opísal podstatu jeho „novej pedagogiky v hĺbkovom 

učení“. Okrem iného v ňom zdôrazňuje, že v mnohých krajinách narastá počet 

mladých ľudí, niekde až 80 %, ktorí nie sú spokojní s úrovňou edukácie, 

pretože sa učia to čo pre život nie je potrebné. Cieľom dnešného vzdelávania 

nie sú len dobré známky, ale predovšetkým schopní a tvoriví ľudia, ktorí 

aktívne prispievajú k zmenám. Vzdelanie nemá poskytovať len vedomosti, ale 

aj kompetencie – vyššie uvedené ako 6 C – ktoré sú pre život mimoriadne 

významné. Aby sa škola zmenila je potrebné do nej vniesť novú pedagogiku 

a organizáciu práce učiteľov, ktorí musia navzájom spolupracovať 

a nesústreďovať sa len na svoje ciele. Bez tímovej práce by sa nedosiahli 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2022, č. 1 

157 

žiaduce výsledky. Nová pedagogika celkom inak chápe rolu učiteľa, ktorý 

nemá len „odovzdávať“ vedomostí žiakom, ale musí byť tým kto aktivuje 

žiakov, ktorí dáva študentom úlohy, problémy na riešenie a podnecuje ich 

k rôznym riešeniam úloh a problémov. Školu treba „otočiť“ tak, aby 

neposkytovala len vedomosti, to stačilo v minulosti. Dnes je potrebné, aby sa 

stali hýbateľmi celospoločenských zmien. Samozrejme, tieto zmeny nie sú 

jednoduché a ani rýchle, ale isté je, že sú pre vzdelávanie a spoločnosť 

mimoriadne prospešné.  
Úplne na záver zdôrazníme: myšlienky Fullana ponúkajú veľa 

podnetov pre prípravu reforiem školstva do ktorých je treba zahrnúť aj 
myšlienky „novej pedagogiky“. Samozrejme, je možná aj akási „individuálna 

reforma edukácie“ u každého pedagóga, bez ohľadu na to akom stupni 
vzdelávania pôsobí. Myšlienky a odporúčania sú však mimoriadne podnetné 

pre pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov.  
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Přínos Antona Štefánka při rozvoji moderního školství 

The Contribution of Anton Štefánek 

in the Development of Modern Education 

Ladislav Zapletal 

Abstract 

Anton Štefánek - a man who dedicated his entire professional and therefore 

personal life to the Slovak self-awareness in the difficult and very 

complex development of the twentieth century. His life reflects not only 

the fate of the nascent Slovak intelligentsia, but also the vicissitudes that 

Slovakia went through during five social regimes, from Austria-Hungary 

to the attempt to build socialism. Anton Štefánek was born in 1877 and 

his life journey ended in 1964. 

Keywords: Anton Štefánek. Education. Development. Slovakia. Reform. 

Od studentských let zastával A. Štefánek spolu s dalšími studenty 

liberálně demokratické zásady, které byly v zásadní opozici k tradičně 

konzervativní domácí slovenské politice. Tato skupina mládeže si zřetelně 

uvědomovala v jakém stavu se nachází Slovensko a celá slovenská společnost 

pro kterou bylo charakteristické hospodářské a ekonomické zaostávání, vážné 

sociální problémy a velmi nízká úroveň vzdělání. Celá řada článků a studií 

publikovaných zejména ve Slovenském obzoru ukazuje s jakou vehemencí se 

A. Štefánek věnoval otázkám demokracie, dějinám politických idejí, sociálním 

otázkám a rovněž v nemalé míře problematice národa a nacionalizmu. Vedle 

této veřejně osvětové činnosti je také příznačná jeho politická činnost, vždyť 

to byl právě Štefánek, který se na domácí půdě stal nejbližším spolupracovníkem 

V. Šrobára při koncipování a následném zrodu prvního samostatného 

československého státu. V této souvislosti je třeba připomenout, že pro svůj 

čechoslovakizmus se stal A. Štefánek terčem výtek a to nejen za jeho života. 

Při zpochybňování jeho čechoslovakizmu je argumentovánotím, že správně 

nevyhodnotil některé v té době již známé fakty. Jeho kritici poukazují na 

skutečnost, že už na přelomu 19. a 20. století byli jak Češi, tak Slováci ve 

svém národnostním vývoji tak pokročilí a stabilní, že všechny reminiscence 

na historickou jazykovou, kulturní a náboženskou vzájemnost a původ byly 

jen pramenem pro vysvětlení a interpretaci jejich dějinného vývoje. Dalším 

argumentem Štefánkových kritiků je zdůrazňování, že mezinárodně politické 

faktory sehrávající podstatnou roli při poválečném uspořádání Evropy 
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a vzniku Československa, přestávaly mít se stabilizací poválečných států svůj 

význam a měly jen ideový a politický účel. V této souvislosti je třeba 

poznamenat, že kritici Štefánkova čechoslovakizmu opomíjí složitost 

národnostní otázky vtehdejším československém státě a rovněž nikoli 

jednoduchou mezinárodně politickou situaci v Evropě. Nicméně Štefánek 

zůstal po celý život přesvědčený o správnosti svých postojů v otázce 

čechoslovakizmu, obhajoval jeho potřebu a správnost pro oba národy a pro 

jejich spojení v jednom státě. V postojích Štefánka je zřetelná anticipace 

vývoje malých národů při jejich integraci do větších státních celků 

v konkrétních mocenských a ekonomických poměrech. 

Anton Štefánek byl všestranným intelektuálem, jehož působení bylo 

nepřehlédnutelné v celé řadě společenských oblastí. Byl národním buditelem, 

bojoval proti maďarizaci, byl politikem, který se nesmazatelně zařadil do 

zakladatelské generace Československé republiky, byl vysokým představitelem 

stranického života v meziválečném období. V roli vysokého státního úředníka 

se zasloužil o vybudování slovenského školství a rovněž nelze opomenout 

jeho žurnalistickou činnost silně orientovanou na národnostní otázku 

a problematiku venkova. Avšak jeho nejdůraznější stopa je zřetelná na poli 

sociologie, kterou chápal jako nástroj poznání a změny společnosti. Sociologie 

pro něho znamenala moderní empirickou vědu s potenciálem pomoci 

slovenskému národu v jeho národně emancipačním procesu. Štefánkovo 

badatelské a publikační úsilí přispělo k důležitému gnozeologickému obratu 

v dějinách slovenského společenskovědního myšlení. Společnost se pro 

Štefánka stala empiricky zkoumatelnou a zejména ovlivnitelnou entitou 

s vlastními zákonitostmi vývoje. Tímto postojem se A. Štefánek dostal do 

zásadního rozporu s tehdejší převážně konzervativní slovenskou inteligencí 

vedenou S. H. Vajanským, která vycházela z přesvědčení, že zákonitosti 

společenského vývoje nelze zjistit pomocí empirických metod. 

Jako věrný masarykovec se po vzniku prvního československého 

státuvěnoval budování institucí a mocenských struktur nového státního 

útvaru. A právě při této činnosti se mnohdy opíral o sociologické teorie, jimiž 

například obhajoval projekt čechoslovakizmu a rovněž tak jeho sociologický 

koncept venkova mu posloužil při koncipování ideologické konstrukce agrární 

strany. Je tedy možné konstatovat, že sociologické myšlení provázelo mnohé 

kroky A. Štefánka i v politické činnosti. Na místě je připomenout, že ještě 

v průběhu své politické kariéry aktivně pomohl zakládat katedru sociologie na 

Univerzitě Komenského v Bratislavě. Miska vah se nakonec převážila, 

Štefánek odchází z politické činnosti a začal se plně věnovat sociologii. Je 

jmenován prvním slovenským profesorem sociologie a vzápětí vydává 

stěžejní, na empirických základech postavenou sociologickou monografii 

o Slovensku s názvem Základy sociografie Slovenska. Tato monografie je 

považována za základ silné tradice prostorové sociologie ve slovenské 

sociologii. Vedle jeho badatelské činnosti orientované především na 

problematiku venkova a národa nelze opomenout jeho pedagogickou činnost, 
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vždyť zcela oprávněně je považován za duchovního otce první generace 

slovenských sociologů. 

Životní dráha A. Štefánka procházela, jak již bylo řečeno, několika 

společenskými režimy. Byl diskriminován Slovenským štátem, aktivně se 

zúčastnil Slovenského národního povstání, komunistickým režimem byl 

odvolán z pozice rektora univerzity, byl svědkem zákazu sociologie, byla mu 

znemožněna publikační činnost a navíc byl vyhoštěn z Bratislavy. Přes tyto 

peripetie se ukázala pravdivost a nadčasová aktuálnost jeho myšlenek 

tvořících důležité východisko pro slovenskou sociologii. 

Autorovým cílem není plné zpracování bohaté, rozsáhlé a inspirující 

činnosti A. Štefánka, což je předmětem práce několika slovenských sociologů, 

filozofů a historiků. Jde o pohled tzv. zvenčí, tedy člověka, který není součástí 

slovenského společenského života, není determinován historickými rezidui 

vývoje slovenské společnosti, o pohled na tři oblasti Štefánkovy činnosti – na 

sociologické myšlení, vnímání a pojetí národnostní otázky a jeho vliv 

a působení v agrární straně. 

Je nespornou skutečností, že slovenská sociologie první poloviny 

dvacátého století je identická se jménem Antona Štefánka, který je nejen 

spoluzakladetelem sociologie jako vědního oboru na Slovensku, ale také 

prvním slovenským profesorem sociologie s úzkou vazbou na přední české 

sociology. 

Štefánkovo sociologické myšlení se vyvíjelo v souladu se společenskými 

podmínkami a můžeme je dělit na tři základní období. První dvě dekády 

dvacátého století, kdy je Štefánek výrazně ovlivněn sociologií a filozofií T. G. 

Masaryka a diskusemi mladých slovenských intelektuálů kolem časopisu 

Hlas, ještě u něj nenalezneme pojetí sociologie jako vědy. Sociologie je v jeho 

pojetí především pragmatickým nástrojem, který může pomoci při řešení 

některých problémů Slovenska a to zejména v otázkách národního hnutí. 

Jestliže do vzniku prvního československého státu byla pro Štefánka 

sociologie především nástrojem pomáhajícím při řešení národního hnutí 

Slováků, pak období první republiky, kdy se věnoval zejména politickému 

životu a zastával významné funkce ve státní správě, byla pro něj sociologie 

především zdrojem poznání pro jeho politická rozhodnutí. Zejména je to 

zřetelné (vedle řady jiných konceptů) v otázce čechoslovakizmu a rovněž tak 

v jeho politické orientaci na slovenský venkov. 

Sociologie jako akademická věda získala u Štefánka prioritu v letech 

1937 – 1948. V těchto letech, pod tíhou okolností plynoucích ze společenského 

vývoje, se Štefánek vzdává dosavadních politických a společenských aktivit 

a veškerou energii věnuje právě sociologii. Jeho aktivity se výlučně propojily 

s působením na Filozofické fakultě tehdejší Slovenské univerzity, kde byl 

v roce 1937 jmenován prvním profesorem aplikované sociologie na Slovensku. 

Vědecká a publikační činnost na jím založené katedře aplikované sociologie 

se koncentrovala na problematiku, která měla základ v jeho dosavadní 

politické a veřejně osvětové práci – na sociologii národa a sociologii města 
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a venkova. Později v této linii pokračoval, když se soustředil na sociografický 

výzkum slovenské společnosti s velkým důrazem na empirický výzkum 

jednotlivých slovenských regionů, měst a obcí. Zlomový rok československých 

dějin, rok 1948, se stal nejen rokem odchodu A. Štefánka do důchodu, ale 

také začátkem postupného zákazu sociologie jako akademické vědy. 

Sociologie byla prohlášena za buržoazní pavědu a její výuka byla po dlouhá 

léta na vysokých školách zakázána. 

Díváme-li se na sociologii A. Štefánka, pak je třeba konstatovat, že 

stejně jako jiný buditel a význačný politik, státník a sociolog T. G. Masaryk, 

nikdy nevypracoval komplexní sociologický systém. Rovněž tak u něj 

nenalezneme snahu zabývat se hlubšími teoretickými a metodologickými 

problémy. Jestliže se všeobecně konstatuje, že Masarykova sociologie je 

eklektická, je tomu tak i u Štefánka, jehož přebírání sociologických konceptů 

bez hlubší analýzy epistemologických východisek nelze nazvat jinak než 

eklekticismem. Je však třeba zdůraznit, že obě významné osobnosti česko-

slovenské sociologie jak Masaryk, tak Štefánek, tuto skutečnost nepopírali. 

Precizně to charakterizuje P. Gula, když o Štefánkovi píše jako o eklektikovi, 

který stojí na hranici konkrétní skutečnosti a vybírá si ze sociologické vědy ty 

poznatky, které mají bezprostřední vztah k životním problémům, kterými žil 

a které se pokoušel řešit. V tomto směru je pozoruhodné hodnocení A. Hirnera 

(Hirner, 2000), který vyslovuje pozoruhodnou charakteristiku Štefánkova 

eklekticizmu, který ušetřil pozdějšímu sociologickému myšlení v Česko-

slovensku mnoho pracovní energie jinak určitě ztracené při experimentování 

na úseku redukcionizmu různých teorií, kterými se sociologie na přelomu 

19. a 20. století snažila vysvětlit vývoj a fungování společnosti. V této 

souvislosti uvádí M. Petrusek, že sociologie na přelomu 19. a 20. století se 

vyvíjela jako střetávání jednotlivých kontradiktorních koncepcí, které si 

vyhrazovaly právo na reprezentování celé sociologie. Současně Petrusek 

upozorňuje na snahu chápat sociologii jako kumulativní vědu, která neustále 

kumuluje a zároveň kriticky reviduje dosažené poznání. Štefánek nesporně 

konvenuje se zakladatelem sociologie A. Comtem, pro něhož byla sociologie 

vrcholem dlouhého procesu vývoje poznání a v samotném úvodu své stěžejní 

práce Základy sociografie Slovenska vyslovuje tezi, že sociologie musí být 

úzce spojená se životem a musí mu sloužit jako životadárný princip. Praktickým 

důsledkem této orientace bylo dle Štefánka pozdější prosazování sociografie 

s ambicemi zachycovat širokou škálu sociálních skutečností, jako jsou různé 

fakty biologického, psychologického, hospodářského, uměleckého a mravního 

života. Z toho pak podle Štefánka logicky vyplývá nevyhnutelnost eklekticizmu 

a všeobecného přehledu, což je zřetelné z jeho konstatování, že sociograf 

čerpá poučení ze všech věd a „sociologie má proto význam, protože umožňuje 

a žádá orientaci všeobecně vzdělanostní“. Toto Štefánkovo vymezení sociologie 

je rovněž odkazem na sociologického klasika A. Comtaa jeho klasifikaci věd. 

Štefánek stejně jako Comte pojímá sociologii jako vědu završující a zastřešující 

už objevené a existující poznatky jiných věd (Petrusek,1993). 
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Štefánkův eklekticizmus se formoval na základě studia a propagace 

sociologických klasiků, kde vedle Comta čerpal poznatky ze Spencera, 

Durkheima, Marxe, Gumplowicze, Wundta, Tarda a Le Bona a jejich myšlenky 

ilustroval na konkrétních problémech. Současně se však snažil eklekticky 

přebírat koncepty uvedených autorů. Je zřejmé, že díla jednotlivých autorů mu 

zprostředkovával právě T. G. Masaryk, který měl na Štefánkovo myšlení 

hlavně v samotných počátcích zásadní vliv, nejen že ho seznámil se 

sociologií, ale zejména ho ovlivnil svým chápáním sociologie jako aplikované 

vědy s výraznou ambicí zasahovat do problémů společnosti. 

Ve Šfefánkově sociologii najdeme více podob s tou Masarykovou. 

V prvé řadě ani jeden z nich nebyl akademicky orientovaný sociolog. Ani 

jeden nevytvořil sociologický systém standardního akademického typu, ale 

vždy usilovali o přesah svých myšlenek do společnosti. Pro oba dva je v jejich 

sociologii příznačná otázka národa. Oba se v problematice národní emancipace 

snažili preferovat zásady humanity a odmítaly koncept násilného řešení 

nacionální otázky. Avšak nejvýznamnějším ideovým vlivem T. G. Masaryka 

na Antona Štefánka byla propagace modernizace společnosti, intelektuálně 

zdůvodněná možnost zasahovat do společenských poměrů a tyto evolučním 

způsobem měnit pomocí politických programů. 

Slovenská společnost podle J. Kellera byla v otázce hodnocení 

modernizačních procesů rozdělená na konzervativce vnímající všechny 

modernizační pokusy jako snahu o destabilizaci společnosti a na straně druhé 

na liberály a socialisty, pro které byla moderní společnost osvobozením 

individuality. A k této druhé skupině se řadil i A. Štefánek zdůrazňující, že 

sociologie je nástrojem poznávání společnosti a prostředek pro její přetváření 

a pokrok. Tohoto cíle se mělo dosáhnout masarykovskou „drobnou prací“ 

jako nástroje postupného zlepšování společenských a národních podmínek. 

Metoda drobné práce představovala nejen odmítnutí fatalizmu, ale i jakékoli 

revoluce a násilí. Idea drobné práce byla evolucionistická, jejím cílem bylo 

přetvoření světa postupně a kontinuálně. Současně tato metoda znamenala 

aktivistický postoj odmítající pasivní rezistenci a naopak vyžadující aktivizaci 

všech vrstev národa s cílem neustálého postupného pokroku. V to souvislosti 

vyslovuje J. Musil přesvědčení, že myšlenku vědomého postupného zlepšování 

společnosti pomocí vědeckého poznání a sociálního reformátorství převzal 

Masaryk od amerického sociologa L. Warda a následně pak tuto koncepci 

akceptoval A. Štefánek (Keller, 2004).  

Štefánka rovněž silně ovlivnila sociologie A. Comta a to zejména 

v prosazování pozitivistické vědecké metody, když tvrdí, že moderní věda 

klade důraz na pozitivní, konkrétní a empiricky zjistitelné fakty a současně 

zdůrazňuje, že by se věda neměla stavět do role hodnotitele a měla by se 

vyvarovat jakékoli ideologizace. Nesporný vliv na Štefánkovu sociologii měl 

další významný sociologický klasik H. Spencer, pod jehož vlivem se ve 

Štefánkově tvorbě objevuje organicizmusa evolucionizmus. Podobně jako 

Spencer uvažoval Štefánek o společnosti jako  o sociálním organizmu, ale 
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současně vyzdvihoval roli individua a individuální činnosti na vývoj 

společnosti. Oproti Spencerovi, který odmítal jakékoli zásahy sociologie do 

vývoje společnosti, chtěl Štefánek sociologické poznání uplatňovat jako 

sociálního reformátora. 

Šefánkova sociologie je charakterizovaná nejen pozitivizmem 

a realizmem, ale rovněž u něho nalezneme prvky psychologizmu převzatého 

od G. Tarda a koncepci psychologie národů od W. Wundta, od něhož převzal 

pojem „duše národa“. S tím úzce souvisí Štefánkem propagovaná psychologie 

davu jako vědecká teorie, která by mohla pomoci Slovákům v praktickém 

politickém boji v Rakousko-Uhersku. Štefánek se snažil propagovat myšlenky 

Gustava le Bona a zejména ScipiaSigheleho, který razil tezi, že dav jako 

nashromáždění individuí vytváří novou nadindividuální kvalitu. 

Je logické, že Štefánkův sociologický aklekticizmus byl silně ovlivněn 

i jeho veřejným a politickým působením. Snaha aplikovat sociologické 

poznání na řešení konkrétních problémů společnosti, ať už to byly otázky 

venkova, národa, školství aj, vedla Štefánka ke studiu řady autorů a různých 

teorií. Proto je možné konstatovat, že pokud chceme hovořit o nějaké 

konzistentnosti Štefánkovy sociologie, tak tu nalezneme především v jeho 

zaměření na řešení aktuálních společenských problémů. Hledáme-li počátky 

jeho celoživotní snahy o přesah sociologických konceptů do společnosti, pak 

dojdeme až do období před první světovou válkou, kdy pro Štefánka 

představovala sociologie vědu, která mohla přispět k všeobecné emancipaci 

a modernizaci slovenského národa a současně jej ochránit před maďarizací. 

V této souvislosti je třeba připomenout, že snaha o všeobecné pozvednutí 

slovenského národa přivedla Štefánka k politickému agrarizmu, když věřil, že 

jedinou významnou základnou slovenské národní politiky je vesnice se svojí 

pospolitou strukturou a hodnotami. Proto zastával myšlenku postupné evoluční 

modernizace při zachování tradičního charakteru slovenského venkova 

s významnou úlohou zemědělství. A právě vesnický lid se svými pospolitými 

vazbami, pocitem spolunáležitosti, ukotveností ve slovenské kultuře a mentalitě 

byl Štefánkovi základem při řešení národnostní a politické problematiky. 

Významným Štefánkovým pokusem o aplikování sociologického poznání ve 

společnosti byl i jeho projekt česko – slovenské vzájemnosti, tedy snaha 

o postupné sbližování českého a slovenského národa. 

Štefánkův sociologický vývoj dospěl až k sociografii i proto, neboť to 

byla právě ona, která se v první polovině 20. století usilovala o spojení 

akademické sociologie s poznáním a řešením palčivých sociálních problémů 

a vytvoření mostu mezi teoretickou a empirickou sociologií. Také proto po 

příchodu na Filozofickou fakultu Slovenské univerzity založil Štefánek v roce 

1937 Stolici aplikované sociologie, aby v jejím rámci rozvíjel sociografii. 

V těchto souvislostech je třeba charakterizovat Štefánkovo pojetí 

předmětu sociologie. V intencích Comtova učení a v souladu s idejemi 

a sociologickými pohledy Masaryka chápal sociologii jako pozitivistickou 

a induktivní vědu s důrazem na empirické poznávání skutečnosti, na jehož 
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základě se postulují hypotézy a teorie. Stěžejním předmětem Štefánkovy 

sociologie byly sociální skupiny a v nejširším slova smyslu to byla společnost 

identifikovaná s národem, která se nadále dělila na společenské vrstvy 

navzájem vázané spolunáležitostí. Základem zkoumání nacionalizmu a národa 

byla pro Štefánka sociabilita, která se v jeho textech často vysvětluje 

psychologicky nebo voluntaristicky. Rovněž tak se v jeho uvažování o národě 

odráží sociologické myšlení rakouského sociologa L. Gumplowicze, známého 

stoupence sociálního darvinizmu, pro něhož byla sociologie především vědou 

o sociálních skupinách a od něhož převzal pojem syngenéza. Štefánek také 

věnoval nemalou pozornost typologii společenských vazeb a na jejich základě 

stavěl svůj program orientovaný na slovenský venkov s jeho vzájemnými 

vazbami. Tyto vazby chápal Štefánek pozitivně a snažil se o jejich zachování 

ve slovenské společnosti. Byl si plně vědom toho, že stojí před slovenskou 

společností, která vykazuje značný modernizační deficit, což v ní na jedné 

straně v převážně agrárním prostředí umožňovalo zachovat pospolitost 

a komunitní vazby, ale na straně druhé se tato stejná společnost vážně 

potýkala s problémy hospodářské efektivity a zejména s minimálně rozvinutou 

národní identitou. Pospolitost a komunitní vazby byly svým způsobem 

ochranou před globální identitou, ale na straně druhé znemožňovaly rozvinout 

národní identitu. V této situaci prosazoval Štefánek modernizaci a pokoušel se 

o vytvoření národní identity. 

Počáteční období vývoje sociologie v Evropě se sice na jedné straně 

dá popsat jako období začínající institucionalizace, ale na straně druhé vzniklo 

právě v tomto období mnoho velkých sociologických teorií, které dnes 

nazýváme klasickou sociologií. Přední český sociolog Jan Keller ve své 

monografii Dějiny klasické sociologie dává do souvislostí vznik sociologie 

s historicky jedinečným přechodem od tradiční k moderní společnosti. Bez 

jakýchkoli pochybností lze konstatovat, že tato teze platí i pro realitu 

tehdejšího Slovenska a sociologizování A. Štefánka. Základní teze klasické 

sociologie – hledání sociálna – je i pro Štefánka hlavní sociologickou otázkou, 

když konstatuje, že sociolog se především zajímá o to, jak se v určité společnosti 

uplatňuje sociabilita. Je tedy možné konstatovat, že typ a charakteristika 

sociability, tedy společenské vazby, byla pro Štefánka základním prvkem 

strukturalizace společnosti. Slovenskou společnost však neviděl jako třídně 

strukturovanou, neboť marxistický přístup mu nekonvenoval pro jeho 

konfliktualistickou podstatu. Štefánek stále hledal v národě jednotu a neroz-

pornost. 

Vývoj Štefánkova chápání sociologie je možné charakterizovat 

pomocí jeho dvou textů, které časově ohraničují jeho vědecké působení. První 

je mimořádně zajímavý a současně zásadní článek Kolektivní psychologie 

ve službách národa z roku 1907, kde se na počátku svého sociologizování 

snaží představit sociologii jako vědu, která je schopna pomoci objasnit 

a analyzovat slovenskou národní existenci a nacionální myšlenku. Štefánek se 

zde především zaměřuje na vznik společenských vazeb, které jsou podle něho 
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utvářené vůlí jednotlivců. Upozorňuje na procesy formování organických 

celků a za hlavní úlohu své generace a potažmo sociologie považuje pomoc 

při národním sebeuvědomování. V této souvislosti cituje Spencera od něhož 

přebírá singularistické stanovisko, když tvrdí, že společnost je souhrn 

jednotek řízená individuálním duševním životem a že vlastnosti individua 

determinují vlastnosti společnosti. Současně však upozorňuje, že toto platí jen 

pro organické společnosti, které jsou spojené pomocí sociálního, mravního, 

národního a hospodářského života a zájmu. Neorganické společnosti a především 

jejich přeměnu na společnost organickou je třeba sledovat pomocí kolektivní 

psychologie, což je v podání Štefánka především psychologie davu. V této 

souvislosti pracoval Štefánek se sociologickou koncepcí G. Tarda, která je 

založena na procesu napodobování a sugesce. 

Štefánkovu charakteristiku sociologie najdeme i v jeho stěžejní práci 

Základy sociografie Slovenska, kde konstatuje, že sociologie je jak vědou, tak 

i vědeckou metodou. Sociologie je dle jeho tvrzení vědou o společenském 

sdružování člověka, respektive o sociálním životě. Současně zde nalezneme 

tezi, že sociologie je metodou vhodnou pro všechny ostatní společenské vědy. 

Oproti filozofii je tato metoda založená na hodnotově neutrálním sběru dat, 

jejich následném třídění a popsání kauzálních souvislostí mezi jevy duchovní, 

hmotné a sociální kultury. Hodnotová neutralita je základní podmínkou 

sociologie budované na základech pozitivizmu. Štefánek je zastáncem 

induktivní metody poznávání a vyslovuje přesvědčení, že sociální zákonitosti 

jsou poznatelné pomocí empirického výzkumu. Základem sociologie je pro 

Štefánka zkoumání skupinového života. 

V těchto intencích je pak Štefánkova sociografie prezentována jako 

empirické zkoumání strukturálních jevů společenského života pomocí 

kvantitativní metody a to především zkoumáním statistik. To však neznamená 

eliminaci kvalitativních metod, které jsou ve Štefánkově koncepci chápany 

jako doplněk metody kvantitativní. Rozdíl mezi sociologií a sociografií je pak 

přirozeně jen formální a heuristický. V tomto smyslu je teoretická sociologie 

spojená zejména s metodologií a teorií a sociografie zkoumá a zjišťuje 

empirické fakty společenského života. 

Všechny tyto atributy sociologického vnímání společnosti se plně 

projevily ve Štefánkově pojetí národnostní otázky a zejména v percepci 

slovenské a československé otázky v letech po skončení první světové války, 

kdy je nezbytné akceptovat širší ideově-politická východiska a realitu prvních 

let existence nového státního útvaru - společného státu dvou národů Čechů 

a Slováků. 
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Asistent učiteľa v procese vzdelávania rómskych žiakov 

The Teacher´s Assistant in Educational Process 

of Roma Learners 

Peter Jendryščík 

Abstract 

The paper focuses on the position and role of the teacher's assistant in 

the educational process. Education requirements for the performance of 

teaching assistant position and their justification for the nature of 

performed work and benefits of the teacher's assistant for the learner if 

they come from the same ethnic background are analysed. The focus 

will be paid on actual numbers of teaching assistants, and if this number 

corresponds to the requirements of current practice. 

Keywords: Teacher's assistant. Learner. Education. Socially disadvantaged 

environment. 

Úvod 

Vyučovanie akéhokoľvek predmetu je veľmi náročný proces, ako pre 

učiteľa, tak aj pre žiakov. Žiaci sa musia zorientovať v množstve poznatkov, 

ktoré získavajú z rôznych predmetov a z rôznych zdrojov. Učiteľ zase musí 

voliť spôsob výučby, aby preberanému učivu žiaci porozumeli najlepšie ako 

je len možné. Pritom sa musí držať vzdelávacích štandardov a vhodne 

uplatňovať vyučovacie metódy spolu s didaktickými zásadami. V súčasnosti 

sa aktívne vzdeláva približne miliarda žiakov a študentov na celom svete. 

Vzdelávanie im odovzdáva takmer 50 miliónov učiteľov (Adolshina, 2019). 

Do vyučovacieho procesu sa zapájajú aj žiaci, ktorí majú vzhľadom na 

prostredie, z ktorého pochádzajú alebo zdravotné znevýhodnenie špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. Ak nie sú tieto ich potreby dostatočne 

kompenzované, vyučovací proces sa pre nich stáva oveľa náročnejší a ich 

napredovanie sa môže javiť ako nedostatočné. S cieľom uľahčiť žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa ľahšie adaptovať a napredovať 

vo vzdelávacom procese bola zavedená pozícia asistent učiteľa. Ten sa má 

spolu s pedagógom aktívne podieľať na výchove a vzdelávaní takýchto žiakov 

a byť nápomocný pri prispôsobovaní formy a obsahu vzdelávania. V našom 

príspevku by sme sa chceli zamerať na pozíciu asistenta učiteľa a zodpovedať 

na nasledujúce otázky. Sú požiadavky na vykonávanie profesie asistenta 

učiteľa dostatočné vzhľadom na prácu so žiakmi, ktorí majú špeciálne 
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výchovno-vzdelávacie potreby? Je prínosnejšie vzdelávanie rómskych žiakov 

spolu s asistentom učiteľa, ak je tento asistent tiež Róm? Je v súčasnosti 

dostatok asistentov učiteľa pre potreby všetkých žiakov, ktorí takúto formu 

pomoci vyžadujú? Cieľom štúdie je analýzou odbornej literatúry a schválených 

finančných príspevkov odpovedať na tieto otázky. V prvej časti príspevku sa 

zameriame na odborné požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon profesie 

asistenta učiteľa. V druhej časti predstavíme sociálne a kultúrne špecifiká 

rómskych žiakov. V poslednej časti sa zamyslíme nad potrebou tejto pozície 

v súčasnosti a v blízkej budúcnosti.  

Asistent učiteľa 

Náplň práce asistenta učiteľa, ktorý je v staršej literatúre označovaný 

ako rómsky asistent, prešla viacerými zmenami. Plnohodnotným pedagogickým 

pracovníkom sa táto pozícia stala v roku 2002, kedy bol Národnou radou 

prijatý zákon č. 408/2002, ktorý ustanovil funkciu asistenta učiteľa v základných 

školách, špeciálnych základných školách a predškolských zariadeniach. Asistent 

učiteľa mal pomáhať vo výchovno-vzdelávacom procese žiakom, ktorí mali 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Jeho náplňou práce je pomáhať 

preklenúť učiteľovi a konkrétnym žiakom v triede prekonať sociálne a kultúrne 

ťažkosti, ktoré ovplyvňujú výchovno-vzdelávací proces u týchto žiakov.  

Potrebná kvalifikácia 

Kvalifikačné predpoklady pre výkon povolania pedagogického 

asistenta (asistent učiteľa) sa líšia v závislosti, či sa jedná o vysokoškolské 

vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie. Pri vysokoškolskom vzdelaní 

prvého stupňa môže túto pozíciu vykonávať ten, kto ukončil štúdium v študijnom 

odbore predškolská a elementárna pedagogika, učiteľstvo akademických 

predmetov, v študijnom odbore pedagogika alebo špeciálna pedagogika, 

učiteľstvo profesijných predmetov, a učiteľstvo umelecko-výchovných, 

a výchovných predmetov, a v študijnom programe zameranom na vychová-

vateľstvo. Pri strednom odbornom vzdelaní túto pozíciu môže vykonávať ten, 

kto ukončil v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo 

úplné stredné vzdelanie, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.  

Náplň práce 

Práca pedagogického asistenta je náročná a špecifická z viacerých 

dôvodov, medzi ktoré patria napríklad, že neexistuje presný popis jeho náplne 

práce a spôsoby intervencie. Ďalej musí byť schopný adekvátne reagovať na 

neočakávané situácie a vhodne ich riešiť. Učiteľ môže mať nadmerné 

očakávanie od práce pedagogického asistenta, ktoré nie je schopný aj 

vzhľadom na svoje vzdelanie napĺňať, rovnaké požiadavky môžu prichádzať 

aj zo strany rodičov. Je aktívnym členom výchovno-vzdelávacieho procesu, 
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preto by mal byť nositeľom takých istých mravných a etických hodnôt, aké sú 

kladené na pedagógov. Sú teda pedagogickí asistenti dostatočne pripravení 

aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní žiakov? Jedným z rozhodujúcich 

faktorov, ktoré determinujú túto úspešnosť, je pedagogická prax. Pri nej 

študent získava praktické skúsenosti s vedením vyučovania a riešením 

prípadných problémov alebo konfliktov. Každá vysoká škola má vlastný 

harmonogram štúdia, ktorého súčasťou je aj pedagogická prax. Môže nastať 

situácia, že vysoká škola začne vykonávať pedagogickú prax až v druhom 

stupni štúdia napriek tomu, že už prvý stupeň vysokoškolského vzdelania 

v požadovanom odbore by mu umožňoval pracovať na pozícií asistenta 

učiteľa. V praxi nemožno vylúčiť, že dvaja uchádzači o pracovnú pozíciu, 

ktorí majú rovnaké vzdelanie, budú mať rozdielne skúsenosti z pedagogickej 

praxe. Vzhľadom na špecifickosť práce pedagogického asistenta by však 

podmienka absolvovania pedagogickej praxe mala byť nevyhnutná už na 

prvom stupni vysokoškolského štúdia v odboroch, ktorých absolvovanie 

umožňuje následné vykonávanie pracovnej pozície asistenta učiteľa. Potom 

by nebolo ani teoreticky možné, aby sa pedagogický asistent zapojil do 

výchovno-vzdelávacieho procesu prvýkrát až na pracovnej pozícii. Keďže sú 

títo asistenti prideľovaní žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, bolo by vhodné, aby pre tých žiakov, ktorých vzdelávanie je 

náročnejšie, boli prideľovaní už skúsenejší pedagogickí asistenti.  

Nevyhnutnou podmienkou u pedagogického asistenta je uplatňovanie 

prosociálneho výchovného a vzdelávacieho postoja. Tento postoj je možné 

dosiahnuť používaním zásad ako sú prijať dieťa také, aké je a prejaviť k nemu 

akceptáciu, vytvoriť z triedy počas vyučovania ako aj mimo neho výchovné 

a priateľské spoločenstvo (Kopčanová, 2008). Formulovať jasné a zrozumiteľné 

pravidlá, nie však extrémne, a ich dodržiavanie uplatňovať počas vyučovania. 

Aktívne povzbudzovať dieťa a chváliť ho v pokrokoch. Odmenu a trest 

používať veľmi opatrne (Lencz,1993). 

Náplňou práce asistenta učiteľa je okrem pomoci pri vzdelávaní 

žiakov aktívne spolupracovať s učiteľom, ako i pomoc pri vytváraní učebných 

pomôcok. Zároveň by mal tento asistent poznať aj psychologické riziká, ktoré 

so sebou prináša práca pedagóga a možnosti, ako ním predchádzať, prípadne 

zmierniť ich negatívne dopady.  

Vzdelávanie a sociálno-kultúrne špecifiká rómskych žiakov 

Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov vzhľadom na znevýhodnené 

prostredie, z ktorého väčšina týchto žiakov pochádza, vyžaduje komplexný 

prístup a má výrazné špecifiká, čo potvrdili aj terénne prieskumy. (Kopčanová, 

2008; Kosová, 2006 Oláh, 2008). Tieto špecifiká by mal dôkladne poznať 

pedagogický asistent, ako aj samotný učiteľ a vedieť sa pripraviť na prácu 

s konkrétnym typom žiaka už pri nástupe do školy (Šilónová – Klein,2019). 

Jednou z najväčších prekážok, ktorá sa vyskytuje pri vzdelávaní rómskych 
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žiakov je, že žiaci neovládajú v dostatočnej miere pre vzdelávaciu potrebu 

slovenský jazyk. Preberané učivo je pre takýchto žiakov ešte menej 

zrozumiteľné a ich úspešný progres vo výchovno-vzdelávacom procese je 

ťažšie dosiahnuteľný. Jedným z možných riešení by bolo mať učiteľov 

a pedagogických asistentov, ktorí ovládajú rómsky jazyk. Výhodou by bolo 

zamestnávanie rómskych pedagogických asistentov, ktorí by boli schopní 

komunikovať s dieťaťom aj v rómskom jazyku, ale zároveň by ovládali aj 

štátny jazyk. Ďalším z možných riešení pre učiteľov a pedagogických asistentov 

by bolo organizovanie kurzov rómskeho jazyka, kde by nadobudli aspoň 

základy, ktoré by boli nevyhnutné pre vzdelávací proces (Čerešníková, 2008; 

Klein, 2008; Kopčanová, 2008; Rosinský, 2006).  

Význam predškolského vzdelávania 

Pred zavedením povinného nultého ročníka bola istá skupina 

rómskych detí, ktoré nenavštevovali predškolské zariadenia. Tento problém sa 

podarilo vo veľkej miere odstrániť práve zavedením povinného nultého 

ročníka. Pozitívny efekt pravidelného navštevovania predškolského zariadenia 

okrem prípravy na nástup do školy je v osvojovaní si štátneho jazyka, ktorý 

sa používa na školách. To uľahčuje neskorší nástup rómskych detí do 

základných škôl.  

Väčšina detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré 

je chudobné na adekvátne podnety a ani ich frekvencia nie je dostatočná. 

Takéto deti nemajú dostatok podnetov, ktoré sú potrebné pre ich správny 

rozvoj v kognitívnej aj emocionálnej oblasti. Tento deficit je ešte zvýraznený, 

ak dieťa pochádza až z patologického prostredia. Takéto prostredie ešte viac 

brzdí socializačný, výchovný a vzdelávací proces. Často deti z patologického 

prostredia nemajú osvojené dostatočné návyky, ktorých zvládnutie je 

nevyhnutné si osvojiť ešte pred nástupom do školy (Kopčanová, 2008). 

Zároveň je škola u časti rómskeho etnika vnímaná ako represívna inštitúcia. 

Toto negatívne vnímanie je však ovplyvnené tým, že jednotlivec nedosahuje 

úspechy požadované školou, rozdielne vnímanie hodnôt, ktoré uprednostňuje 

komunita, akými sú spontánnosť, spoločné rozhodovanie, temperamentnosť 

sa stávajú problémovými v škole. 

Vzdelávanie rómskych žiakov 

Slovenská republika je záväzne viazaná Dohovorom o právach 

dieťaťa. Tento dohovor priznáva každému dieťaťu právo na vzdelanie, ktoré 

potvrdzuje aj Ústava Slovenskej republiky. Podľa medzinárodných dohôd 

musí výchova smerovať k osobitnému rozvoju osobnosti dieťaťa. Ďalej, aby 

mu výchova a vzdelávanie umožnili maximálny rozvoj nadania, duševných 

schopností a zároveň, aby ho pripravila na aktívny život v slobodnej 

spoločnosti, ktorá bude rešpektovať jeho kultúru, pôvod a hodnoty (Oláh, 

2008). 
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Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov vzhľadom na znevýhodnené 

prostredie, z ktorého väčšina týchto žiakov pochádza, vyžaduje komplexný 

prístup a má výrazné špecifiká. Je to však nevyhnutné, nakoľko vzdelaný 

človek má väčšie šance nájsť si prácu, často aj lepšie platenú, získa určité 

spoločenské a právne povedomie. Sociálne znevýhodnené prostredie chápeme 

ako prostredie, ktoré neumožňuje dostatočný rozvoj mentálnych a emocionálnych 

vlastností pre rozvoj jedinca a tým spôsobuje citovú a kultúrno-spoločenskú 

depriváciu. To následne sťažuje vzdelávací proces. V súčasnosti už sú 

zadefinované konkrétne ukazovatele, na základe ktorých je možné definovať 

sociálne znevýhodnené prostredie (Oláh, 2008; Kosová,2006).  

Okrem podpory dieťaťa, ktoré pochádza zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, je dôležitá aj príprava pedagógov na príchod takýchto žiakov. Je 

dôležité, aby vedeli adekvátne pracovať s takýmito žiakmi, vedeli voliť 

priaznivé metódy a organizovať vyučovací proces k potrebám aj takýchto 

žiakov. Nápomocným prvkom vo výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia sú asistenti učiteľa. Náplňou práce asistenta 

učiteľa je pomoc učiteľovi pri vzdelávaní žiakov a pomôcť prekonať ťažkosti, 

ktoré sa vyskytnú počas výchovno-vzdelávacieho procesu. Osoba učiteľa, ako 

aj osoba asistenta učiteľa, je pre dieťa morálnym vzorom, je preto dôležité, 

aby obidve tieto osoby spĺňali morálne, charakterové a odborné predpoklady, 

ktoré sú nevyhnutné pre výkon týchto profesií (Kasáčová, 2008; Klein, 2008). 

Rómsky asistent učiteľa 

Zapájanie Rómov do vzdelávacieho procesu, kde boli nápomocní 

asistenti učiteľa pri výchove a vzdelávaní rómskych detí siaha až do 

deväťdesiatych rokov minulého storočia. Úspešnosť tohto zapojenia overovali 

rôzne nadácie a občianske združenia (Kopčanová, 2008). Rómsky asistent 

učiteľa má pomôcť zvládnuť dieťaťu adaptáciu na nový výchovno-vzdelávací 

proces, prekonať sociálne bariéry. Zároveň je kultúrne a jazykovo blízky 

rómskym žiakom, čo zvyšuje úspešnosť tejto adaptácie a zároveň čiastočne 

odstraňuje problémy s komunikáciou medzi učiteľom a žiakom z dôvodu 

jazykovej bariéry, ak žiak dostatočne neovláda štátny jazyk. Je lepšie, aby 

rómske deti mali rómskych asistentov učiteľa?  

Odlišnosť Rómov od majoritného obyvateľstva je výrazná, či sa jedná 

už o odlišnosti na základe príslušnosti k etnickej skupine, kultúry, zvykov 

a tradícií, ako aj v ekonomickej oblasti. Pochopenie a akceptácia odlišnosti 

akejkoľvek etnickej či sociálnej skupiny, vrátane Rómov, predstavuje veľmi 

dôležitý prvok v demokratickej spoločnosti (Korim, 2006; Paková, 2008). 

Pozitívom asistentov učiteľa, ktorí pochádzajú z rómskej minority, je ich 

kultúrna blízkosť k prostrediu, z ktorého rómsky žiak pochádza. Takíto 

asistenti tiež vedia pracovať s dieťaťom bližšie k rebríčku hodnôt komunity, 

z ktorej pochádza (Kopčanová, 2016). Čiastočne zmierňuje pohľad na školu 

ako inštitúciu a vzhľadom na profesiu, ktorú vykonáva je pozitívnym príkladom 
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pre rómskych žiakov ku vzdelaniu a následnému uplatneniu. Časť pedagógov 

však uvádza, že asistent učiteľa je vo všeobecnosti prospešný bez ohľadu na 

svoju etnickú príslušnosť.  

Napriek tomu, že rómsky asistent učiteľa má prínos pre rómskych 

žiakov kvôli kultúrnej, etnickej a jazykovej blízkosti a zároveň pôsobí ako 

motivačný prvok, pri týchto výhodách by mala byť možnosť pracovať aj 

nerómskym asistentom učiteľov s rómskymi žiakmi. Vo všeobecnosti by mal 

mať človek, ktorý pracuje na pozícií ako pedagogický asistent niekoľko 

charakteristických vlastností, ktoré by ho predurčovali na túto pozíciu. 

Takýmito vlastnosťami sú flexibilita a schopnosť aktívne reagovať na 

meniacu sa situáciu. Aktívne a primerane vedieť komunikovať so žiakom 

vzhľadom na jeho vek. Vytvárať priateľské prostredie v škole s dôrazom na 

vzájomnú toleranciu (Kopčanová, 2008). Ochota sa ďalej vzdelávať a rozvíjať 

svoje schopnosti. S týmito vlastnosťami by mal byť jednotlivec schopný 

vykonávať pracovnú pozíciu pedagogického asistenta v rámci, ktorý od neho 

spoločnosť očakáva.  

Dostupnosť pedagogických asistentov 

Zriadenie pozície pedagogického asistenta v značnej miere uľahčilo 

začleňovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do 

vyučovacieho procesu. Uvedenie žiaka z minoritného prostredia do kolektívu 

za pomoci asistenta učiteľa mu môže lepšie pochopiť účel a povinnosti, ktoré 

pre neho vyplývajú z účasti na vyučovaní. Je nevyhnutné, aby bol zabezpečený 

dostatok odborne kvalifikovaných asistentov učiteľa na každej škole, kde si to 

dané potreby konkrétnej školy vyžadujú (Kasačová, 2008). Zavedenie samotnej 

pracovnej pozície by nebolo dostatočné bez adekvátneho zabezpečenia 

dostatočného počtu pracovníkov, ktorí pracujú ako pedagogickí asistenti. Je 

v súčasnosti dostatočne pokrytá potreba pedagogických asistentov? Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) vyčleňuje každoročne finančné 

príspevky na zamestnanie pedagogických asistentov pre jednotlivé školy. 

Podľa dostupných údajov z MŠVVaŠ, počet pracovných pozícií sa kontinuálne 

zvyšuje. To napriek znižovaniu počtu žiakov v jednotlivých ročníkov v rámci 

demografického vývoja signalizuje, že ani v súčasnosti nie je zabezpečený 

dostatočný počet pracovníkov na pozíciách pedagogických asistentov. Údaje 

za roky 2017, 2018, 2019 a 2020 uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č. 1: Počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Asistent učiteľa od 1.1. do 31.8. 1719 2312 2377 3107 

Asistent učiteľa od 1.9. do 31.12. 1731 2374 ------  3109 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
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Jednotlivý nárast počtu pedagogických asistentov za sledované 

obdobie kontinuálne rastie. Tieto údaje potvrdzujú opodstatnenosť zavedenia 

a aktívneho používania týchto pracovníkov. Aktívna príprava v nultom 

ročníku na nástup do základnej školy by umožnila zavádzať aj inkluzívne 

vzdelávanie detí, ktoré by mali so vzdelávaním väčšie ťažkosti vzhľadom na 

nevyhovujúce sociálne prostredie. Práca s deťmi ešte pred nástupom do škôl 

by umožnila formovať ich predstavu o škole ako o vzdelávacej inštitúcii, 

ktorá im poskytne potrebné vzdelanie (Kvasničková – Sádovská, 2009). 

Významne by pomohla práca pedagogických asistentov s predškolskými 

zariadeniami, ktoré by už avizovali príchod žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (Šilónová – Klein, 2019). Asistent učiteľa by získal 

možnosť spoznať základné charakteristiky dieťaťa, s ktorým bude pravdepodobne 

pracovať a umožnilo by mu to vypracovať plán špecifických požiadaviek 

spolu s povereným pedagógom alebo špeciálnym pedagógom, podľa ktorého 

sa upraví výchovno-vzdelávací proces. 

Záver 

Vzdelávanie je mimoriadne dôležité v živote každého jedinca. 

Vzhľadom na sťažené sociálne a spoločenské podmienky sa vyznačuje 

vzdelávanie osôb, ktoré pochádzajú z takto znevýhodneného prostredia ako 

mimoriadne náročné. Veľká časť členov rómskeho etnika práve pochádza 

z takto znevýhodneného prostredia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pri ich 

vzdelávaní adekvátne prihliadať a upravovať spôsob vzdelávania z dôvodu 

sťažených podmienok.  

Úspešné prekonanie týchto prekážok dieťaťu umožňuje pozícia 

asistenta učiteľa. Ten by nemal nahradiť úlohu pedagóga vo výchovno- 

-vzdelávacom procese, ale byť jeho partnerom a aktívne sa na tomto procese 

podieľať. Zároveň tieto očakávania kladú na možných asistentov učiteľov 

určité nároky. Okrem požadovaného vzdelania by malo byť nevyhnutnou 

podmienkou absolvovanie aj pedagogickej praxe počas štúdia, nakoľko 

pracujú s deťmi, ktorých potreby a prístup vyžadujú ešte väčšie špecifiká a sú 

náročnejšie ako je to u detí, ktoré nevyžadujú špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. Rómski žiaci často pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

ktoré im neumožňuje dostatok ani adekvátnu frekvenciu podnetov potrebných 

na ich optimálny rozvoj.  

Sociálne a kultúrne podmienky u rómskych žiakov sú odlišné 

v porovnaní so žiakmi, ktorí pochádzajú z majoritnej časti obyvateľstva. 

Preklenúť problémy s nástupom do školy by významne mohol asistent 

učiteľa, ktorý pochádza z rómskeho etnika. Jeho kultúrna a etnická príbuznosť 

bez jazykovej bariéry by vytvorila vhodnejšie podmienky pre adaptáciu 

dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces. Zároveň by pôsobila motivujúco pre 

týchto žiakov, nakoľko by videli príklad uplatnenia sa v spoločnosti na 

základe dosiahnutého vzdelania.  
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Asistent učiteľa pomáha žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa lepšie a rýchlejšie zapojiť do vzdelávacieho procesu. Z tohto 

dôvodu by mohol byť mimoriadne dôležitým prvkom pri začleňovaní žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia do základných škôl miesto špeciálnych 

škôl. Stúpajúci počet schválených dotácií na pracovnú pozíciu asistenta 

učiteľa dokazuje, že týchto pracovníkov nie je dostatok vzhľadom na aktuálne 

potreby škôl. Štát by mal navýšiť finančné príspevky pre asistentov učiteľov, 

ako mu to budú umožňovať ekonomické podmienky. Je však predpoklad, že 

časť z takto investovaných verejných zdrojov by sa vrátila neskôr vo forme 

daní a odvodov, ktoré by platili títo žiaci zo zamestnania, ktoré získali vďaka 

nadobudnutému vzdelaniu. 
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Nevhodné správanie sa žiakov 

ako problém súčasnej školy 

Inappropriate Behavior of Students 

as a Problem of Today's School 

Gabriela Siváková 

Abstract 

The choice of topic is based on the current reality in the educational 

process and on the life of schools in general, in which inappropriate 

behavior of students appears more and more often. At the outset, we 

consider it necessary to state that, unlike some other countries, the 

situation in this area is not, so to speak, critical. On the other hand, it 

would be wrong not to pay attention to what is being talked about more 

and more often and what is appearing in our schools. We mean, e.g. 

bullying of students, disrespect among students, or disrespect for education, 

which has various symptoms. 

Keywords: Inappropriate student behavior. Second grade elementary school 

students. Manifestations of inappropriate behavior. 

Nevhodné správanie detí a mládeže sa stalo akútnym problémom celej 

našej spoločnosti. Hľadajú sa jej príčiny a riešenia – od preventívnych až po 

represívne. Zodpovednosť leží v prvom rade na rodičoch, ako prvotných 

vychovávateľoch ale svoj podiel zodpovednosti má aj celá spoločnosť, ktorá 

má vytvárať priaznivé podmienky na plnohodnotný rozvoj človeka. Mladý 

človek potrebuje k naplneniu svojich cieľov reálne vzory, ktoré sú v spoločnosti 

všeobecne uznávané, a s ktorými by sa mohol stotožniť. V televízii sú však 

čoraz častejšie prezentované vzory s pokriveným charakterom a správaním, 

v úlohe kladných hrdinov, ktorí dosahujú svoje ciele mnohokrát nekalými 

prostriedkami. Televízia vytvára dojem, že patologické prvky v správaní sú 

vlastne prirodzené a originálne. V žiackom kolektíve sa na základe tohto 

začína rozmáhať šikanovanie, vandalizmus a vulgárna komunikácia. Kladné 

hodnoty ustupujú do úzadia a do popredia sa dostáva snaha o sebaprezentáciu 

a sebapresadzovanie na úkor iných. K tomu všetkému sa pridružuje negatívne 

trávenie voľného času (používanie alkoholických nápojov, fajčenie...) Negatívne 

atribúty sveta dospelých sa presúvajú do sveta detí a mládeže, a tak vytláčajú 

pozitívne ideály a devastujú emocionálnu stránku osobnosti. Zabrániť tomuto 

trendu ako dôsledku voľného globalizovaného komerčného trhu sa celkom 
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nedá, ale vždy je tu možnosť ponúknuť mladým ľuďom prístupnou formou 

inú alternatívu životného štýlu a iné pozitívne hodnoty. 

V súčasnosti učitelia zažívajú rôznych žiakov s mnohými rôznymi 

silnými i slabými stránkami. Niektorí žiaci majú problémy so správaním, čo 

učiteľom sťažuje pôsobenie v triede, narúša to celkovú atmosféru. Vo 

vyučovacom procese prebiehajú neustále interakcie. Žiak a učiteľ na seba 

vzájomne pôsobia a ovplyvňujú sa. Vytvárajú tak klímu triedy, pozitívnu 

alebo negatívnu, ktorá práve môže byť výsledkom aj negatívnych prejavov 

správania.  

O tom, že nevhodné správanie žiakov je súčasne živým problémom 

v školách, niet pochýb. V žiadnej škole neprebieha výchova úplne hladko, 

dokonale, a tak, že by sa pri nej nevyskytovali poruchy v podobe priestupkov. 

A tak isto, nie je ani žiak, ktorý by sa v priebehu života nikdy nedostal do 

konfliktu s požiadavkami disciplíny a nedopustil sa nejakého priestupku. Pri 

úvahách o jednotlivých priestupkoch alebo prejavoch nevhodného správania, 

je potrebné uvedomiť si, že existuje celá škála takýchto prejavov, ktorá siaha 

od drobných priestupkov až po priestupky veľmi vážne. 

V roku 2018 sme realizovali výskum, kde výskumná vzorka zahŕňala 

1027 respondentov, z toho 560 tvorili žiaci 7. ročníkov a 464 žiaci 9. ročníkov 

základných škôl. V ňom, sme okrem iného, zisťovali prejavy nevhodného 

správania, ktoré dominujú medzi žiakmi vyššie uvedených ročníkov. 

Z realizovaného výskumu vyplynulo, že existuje rozdiel v jednotlivých 

prejavoch nevhodného správania medzi žiakmi 9. ročníkov a 7. ročníkov. 

Žiaci 7. ročníkov uvádzali ako najčastejší priestupok nevhodného správania 

„hlučnosť“ a žiaci 9. ročníkov označili ako najčastejší prejav nevhodného 

správania “nesplnenie zadaných úloh“. Táto možnosť je druhou najčastejšou 

odpoveďou u žiakov 7. ročníkov. Pre žiakov 9. ročníkov je druhým najčastejším 

označovaným prejavom „odvrávanie a vzdorovanie“. Najmenej vyskytujúcim 

sa priestupkom pre siedmakov je provokovanie učiteľa a bezdôvodné opustenie 

miesta. Pre deviatakov sú to vulgarizmy a nadávky. Možnosť „bezdôvodné 

opustenie miesta“ neoznačil ani jeden z opýtaných žiakov 9. ročníkov.   

Pri testovaní sme využili aj implikačnú analýzu prostredníctvom 

štatistického programu C.H.I.C. Rovnako výsledky tejto analýzy potvrdili 

rozdiely v prejavoch nevhodného správania žiakov 7. ročníkov a žiakov 

9. ročníkov. Implikačnou analýzou sme zisťovali podobnosť a intenzívnosť 

medzi dvoma prejavmi nevhodného správania prostredníctvom grafu Similarity 

tree. Ďalej nás zaujímali aj väzby medzi jednotlivými prejavmi nevhodného 

správania. Tu sme použili graf Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme 

interpretovali ekvivalencie medzi jednotlivými premennými. U žiakov 7. roč-

níkov je najsilnejšia a teda významná podobnosť medzi premennými záškoláctvo 

a fajčenie. To znamená, že žiaci, ktorí označili ako veľmi častý prejav ich 

nevhodného správania záškoláctvo, vyznačili aj veľmi časté fajčenie. Druhú 

najsilnejšiu podobnosť sme zaznamenali pri premenných krádeže a šikano-

vanie. Treťou dvojicou klasifikácie podobnosti nevhodného správania žiakov 
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7. ročníkov boli premenné odbiehanie z lavice počas hodiny a drzosť. Pri 

zisťovaní väzieb medzi jednotlivými prejavmi sa na najvyššej úrovni nachádza 

ekvivalencia medzi prejavmi podvádzanie a vyrušovanie. To znamená, že 

tieto dve odpovede navzájom medzi sebou súvisia. Túto ekvivalenciu môžeme 

považovať za najsilnejšiu. Druhá najsilnejšia ekvivalencia je medzi premennými 

odbiehanie z lavice na hodine a drzosť. Ďalšie väzby tvorili premenné 

šikanovanie a vulgárne vyjadrovanie, násilné slovné správanie voči učiteľom 

a vykrikovanie, záškoláctvo a fajčenie. Pri žiakoch 9. ročníkov sme zaznamenali 

najsilnejšiu a teda významnú podobnosť medzi prejavmi fajčenie a vulgárne 

vyjadrovanie. Na druhom mieste boli uvádzané premenné krádeže a vandalizmus 

na školskom majetku. Tretiu úroveň v klasifikácii podobnosti prejavov 

nevhodného správania u žiakov 9. ročníkov dosiahli premenné šikanovanie 

a násilné slovné správanie voči učiteľom. Pri zisťovaní väzieb medzi jednotlivými 

prejavmi nevhodného správania sa na najvyššej úrovni nachádza ekvivalencia 

medzi prejavmi fajčenie a vulgárne vyjadrovanie. Druhá najsilnejšia ekvivalencia 

bola vidieť pri premenných používanie mobilných telefónov počas hodiny 

a vyrušovanie. Tretia silná ekvivalencia je zaznamenaná pri premenných 

odbiehanie z lavice počas hodiny a vykrikovanie. Na štvrtej úrovni sú premenné, 

násilné slovné správanie voči učiteľom a podvádzanie pri testoch, skúškach.“ 

Pri vyhodnocovaní otázky, týkajúcej sa označenia častosti prejavov 

nevhodného správania, sme rovnako zvolili štatistickú metódu v programe 

C.H.I.C., implikačnú analýzu. Tiež sme využili metódy Graf podobnosti 

(Similarity tree) a Implikačný strom (Implicative tree). Častosť výskytu 

jednotlivých prejavov nevhodného správania uvádzali žiaci na 4-bodovej 

škále. 4 - veľmi často, 3 - často, 2 - zriedka, 1 - nikdy. 

V našom výskume sme ako premenné zvolili nasledovné možnosti.  

Premenné pre C.H.I.C.: (ne) nedochvíľnosť, (za) záškoláctvo, (fy) 

fyzické konflikty medzi žiakmi, (kr) krádeže, (va) vandalizmus na školskom 

majetku, (fa) fajčenie, (pod) podvádzanie pri skúškach, (si) šikanovanie, 

(na) násilné slovné správanie voči učiteľom, (vu) vulgárne vyjadrovanie, (kl) 

klamanie, (vyr) vyrušovanie, (vyk) vykrikovanie, (pou) používanie mobilných 

telefónov počas vyučovania, (od) odbiehanie z lavice na hodine, (dr) drzosť. 
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G1: Ukážka výstupu programu CHIC – Similarity tree (Strom podobnosti) – 

7. ročník 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Uvádzame aj hodnoty, ktoré sú výstupom programu C.H.I.C., pre 

jednoduchšie čítanie z grafu. 

Číselné hodnoty úrovní grafu „Najčastejšie prejavy nevhodného správania 

v 7. ročníkoch“ 

Klasifikácia na úrovni: 1: (za fa) Podobnosť: 0.954563 

Klasifikácia na úrovni: 2: (kr si) Podobnosť: 0.927953 

Klasifikácia na úrovni: 3: (od dr) Podobnosť: 0.910176 

Klasifikácia na úrovni: 4: (pod vu) Podobnosť: 0.899286 

Klasifikácia na úrovni: 5: (fyva) Podobnosť: 0.804534 

Klasifikácia na úrovni: 6: (na kl) Podobnosť: 0.788738 

Klasifikácia na úrovni: 7: (vyrvyk) Podobnosť: 0.7687 

Klasifikácia na úrovni: 8: ((pod vu) pou) Podobnosť: 0.761511 

Klasifikácia na úrovni: 9: ((za fa) (kr si)) Podobnosť: 0.7465 

Klasifikácia na úrovni: 10: (ne (fyva)) Podobnosť: 0.508138 

Klasifikácia na úrovni: 11: ((na kl) (od dr)) Podobnosť: 0.49757 

Klasifikácia na úrovni: 12: (((za fa) (kr si)) ((pod vu) pou)) Podobnosť: 

0.352925 

Klasifikácia na úrovni: 13: (((na kl) (od dr)) (vyrvyk)) Podobnosť: 0.153247 

Klasifikácia na úrovni: 14: ((ne (fyva)) (((za fa) (kr si)) ((pod vu) pou))) 

Podobnosť: 0.0711878 

 

Graf G1 Similarity tree definuje podobnosť a intenzívnosť medzi 

dvoma prejavmi nevhodného správania u žiakov 7. ročníkov. Pri konštrukcii 



Siváková, G.: 

Nevhodné správanie sa žiakov ako problém súčasnej školy 

182 

grafu sa do jednej tried spájajú dve premenné na najpodobnejšom základe. 

Ďalej sa k nim pridávajú premenné s podobným základom, tie už tvoria ale 

slabšiu úroveň. Pre vyhodnotenie grafu sú štatisticky významné prvé dve 

najvyššie úrovne. Z uvedeného grafu vyplýva, že najsilnejšia a teda významná 

podobnosť je medzi premennými záškoláctvo a fajčenie. To znamená, že 

žiaci, ktorí označili ako veľmi častý prejav ich nedisciplinovaného správania 

záškoláctvo, vyznačili aj veľmi časté fajčenie. Druhú najsilnejšiu podobnosť 

môžeme vidieť pri premenných krádeže a šikanovanie. Treťou dvojicou 

klasifikácie podobnosti nevhodného správania žiakov 7. ročníkov boli premenné 

odbiehanie z lavice počas hodiny a drzosť. Častosť výskytu jednotlivých 

prejavov nevhodného správania uvádzali na 4-bodovej škále. 4 - veľmi často, 

3 - často, 2 - zriedka, 1 - nikdy. 

Ďalej nás zaujímali aj väzby medzi jednotlivými premennými. Použili 

sme graf Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme interpretovali ekvi-

valencie medzi jednotlivými premennými. Ako vidieť v G2 Implicative tree, 

na najvyššej úrovni sa nachádza ekvivalencia medzi premennými podvádzanie 

a vyrušovanie. To znamená, že tieto dve odpovede navzájom medzi sebou 

súvisia. Túto ekvivalenciu môžeme považovať za najsilnejšiu. Druhá najsilnejšia 

ekvivalencia je medzi premennými odbiehanie z lavice na hodine a drzosť. 

Ďalšie väzby tvorili premenné šikanovanie a vulgárne vyjadrovanie, násilné 

slovné správanie voči učiteľom a vykrikovanie, záškoláctvo a fajčenie. Všetky 

ďalšie ekvivalenie znázorňuje graf G2. 

 

G2: Ukážka výstupu programu CHIC – Implicativetree (Strom kohézie) – 

7. ročník 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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G3: Ukážka výstupu programu CHIC – Similarity tree (Strom podobnosti) – 

9. ročník 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Číselné hodnoty úrovní grafu „Najčastejšie prejavy nedisciplinovaného 

správania v 9. ročníkoch“ 

Klasifikácia na úrovni: 1: (fa vu) Podobnosť: 0.946317 

Klasifikácia na úrovni: 2: (krva) Podobnosť: 0.898066 

Klasifikácia na úrovni: 3: (si na) Podobnosť: 0.869163 

Klasifikácia na úrovni: 4: (za fy) Podobnosť: 0.846692 

Klasifikácia na úrovni: 5: (pod pou) Podobnosť: 0.833877 

Klasifikácia na úrovni: 6: (kl od) Podobnosť: 0.782275 

Klasifikácia na úrovni: 7: ((krva) (fa vu)) Podobnosť: 0.771886 

Klasifikácia na úrovni: 8: (vykdr) Podobnosť: 0.751364 

Klasifikácia na úrovni: 9: ((pod pou) vyr) Podobnosť: 0.611483 

Klasifikácia na úrovni: 10: (ne (si na)) Podobnosť: 0.578658 

Klasifikácia na úrovni: 11: ((za fy) ((krva) (fa vu))) Podobnosť: 0.421645 

Klasifikácia na úrovni: 12: ((kl od) (vykdr)) Podobnosť: 0.357399 

Klasifikácia na úrovni: 13: ((ne (si na)) ((pod pou) vyr)) Podobnosť: 0.172319 

Klasifikácia na úrovni: 14: (((ne (si na)) ((pod pou) vyr)) ((za fy) ((krva) (fa 

vu)))) Podobnosť: 0.0156961 

 

Z uvedeného grafu G3 Similarity tree (Strom podobnosti), ktorý 

vyjadruje častosť najčastejšie uvádzaných nevhodných prejavov správania 

žiakov 9. ročníkov vyplýva, že najsilnejšia a teda významná podobnosť je 

medzi premennými fajčenie a vulgárne vyjadrovanie. Na druhom mieste boli 

uvádzané premenné krádeže a vandalizmus na školskom majetku. Tretiu 
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úroveň v klasifikácii podobnosti prejavov nevhodného správania u žiakov 

9. ročníkov dosiahli premenné šikanovanie a násilné slovné správanie voči 

učiteľom. Všetky ostatné úrovne klasifikácie najčastejších nevhodných 

prejavov sú uvedené v grafe G3 a v číselných hodnotách úrovní grafu.  

Rovnako ako u žiakov 7. ročníkov nás aj pri žiakoch 9. ročníkov 

zaujímali väzby medzi jednotlivými premennými. Tak ako v prvom prípade aj 

tu sme použili graf Implicative tree, prostredníctvom ktorého sme interpretovali 

ekvivalencie medzi jednotlivými premennými. Ako vidieť v G4 Implicative 

tree, týkajúceho sa prejavov nevhodného správania u žiakov 9. ročníkov na 

najvyššej úrovni sa nachádza ekvivalencia medzi premennými fajčenie 

a vulgárne vyjadrovanie. To znamená, že tieto dve odpovede navzájom medzi 

sebou súvisia. Túto ekvivalenciu môžeme považovať za najsilnejšiu. Druhú 

najsilnejšiu ekvivalenciu môžeme vidieť pri premenných používanie mobilných 

telefónov počas hodiny a vyrušovanie. Tretia silná ekvivalencia je zaznamenaná 

pri premenných odbiehanie z lavice počas hodiny a vykrikovanie. Na štvrtej 

úrovni sú premenné, násilné slovné správanie voči učiteľom a podvádzanie 

pri testoch, skúškach. Všetky ekvivalencie medzi jednotlivými premennými 

znázorňuje graf. 

 

G4: Ukážka výstupu programu CHIC – Implicative tree (Strom kohézie) – 

9. ročník 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Vyššie sú uvedené viaceré nevhodné prejavy žiakov v edukačnom 

procese. Pravda, pri ich riešení sa spravidla hľadá príčina, ktorá je neraz alebo 

najčastejšie pripisovaná žiakovi. Preto je potrebné pri posudzovaní správania 

sa žiakov mať na zreteli nielen ich samotných, ale aj ostatné súvislosti. 
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Na viaceré súvislosti so zmenami edukácie upozorňuje Z. Helus 

(2012, s. 9 – 18) a hovorí o týchto aspektoch: 

Ohrozenie učiteľov, respektíve sťaženie možností realizovať výučbu 

s nutnou mierou jej efektivity – náročnejšie realizovanie efektívnej edukácie, 

najmä v niektorých lokalitách, v ktorých sa vytvárajú krajné situácie a učitelia 

nie sú pripravení na ich zvládanie. K takýmto situáciám patria, napr. nediscipli-

novanosť vytváranie nežiaducej klímy, prejavy agresie, malá motivácia žiakov 

na  školskú prácu a  rad ďalších negatívnych vplyvov na edukačnú činnosť.  

Nové nároky na prácu učiteľa a nové kurikulum – požiadavky na 

edukačnú činnosť sa neustále zvyšujú, pribúdajú nové úlohy a požiadavky. 

U viacerých učiteľov to môže vyvolávať pocity ohrozenia, nekompetentnosti.  

Možnosti realizovať edukačnú efektivitu, možnosti využitia vedec-
kého výskumu – v súčasnosti majú učitelia veľa inšpirácií k tomu, aby 

zvyšovali edukačnú efektivitu, príkladom môžu byť, napr.: nové poznatky 

z psychológie učenia a motivácie do učebnej činnosti, výskumy z oblasti 

rozvíjania kooperatívnych vzťahov v triede, skúmanie aktivizujúcich spôsobov 

hodnotenia, prínos tzv. pozitívnej psychológie, s dôrazom na vývojové a výko-

nové potenciality a kvality osobnosti, výskum autodiagnostických postupov 

učiteľa, umožňujúcich podstatne zvýšiť adresnosť jeho vyučovania. 

V škole sa deti musia naučiť správať podľa určitých zásad a tiež 

musia poznať hranice, ktoré nesmú prekročiť. Zvlášť v škole je potrebné 

vytvoriť prostredie, v ktorom sa žiaci efektívne vzdelávajú. Je dokázané, že 

žiaci tried, v ktorých nie je potrebné venovať väčšie množstvo času riešeniu 

problémov s nevhodným správaním, dosahujú lepšie študijné výsledky a radšej 

chodia do školy. Existuje významná súvislosť medzi tým, ako sa žiak celkovo 

prispôsobí škole a ako sa neskôr prispôsobí životu. Stačí iba pozorovať, ako 

sa stotožnili so všetkými pravidlami a požiadavkami v škole (Siváková, G., 

Jablonský, T., 2011). 

Literatúra opisuje veľa príkladov o rôznych interakčných, komu-

nikačných a  iných vzťahoch, ktoré sa vyskytujú v edukačnom procese a ktoré 

naň vplývajú, či už pozitívne alebo sú základom nevhodného správania sa 

žiakov. 

V uvedenej súvislosti sa najčastejšie hovorí a píše o týchto príčinách:  

‒ rôzne nedostatky a chyby v metodických postupoch učiteľa,  

‒ nedostatočné poznanie žiakov a z toho vyplývajúce neadekvátne prístupy 

k ním, 

‒ nedostatočná úroveň komunikácie so žiakmi,  

‒ nedostatočná pozornosť žiakom, ktorí si to z rôznych dôvodov zasluhujú. 

Sme presvedčení, že ak by sme v školách venovali naozaj žiaducu 

a dôslednú pozornosť významu normality osobnosti a možnosti edukácie so 

zreteľom na rozvoj osobnosti človeka, potom by bolo oveľa menej prejavov 

nevhodného správania sa zo strany žiakov.  
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Ak uvažujeme o tom, že didaktická práca môže byť spúšťacím 

mechanizmom nevhodného správania sa žiakov, máme na mysli predovšetkým 

nasledovné. Žiak musí mať vždy celkom jasne stanovené požiadavky. To platí 

pre výchovu, ale aj pre vzdelávaciu stránku. Úlohy a ciele musia byť vždy 

presne a zreteľne stanovené a musia byť primerané žiakom. Ak tomu tak nie je, 

potom vznikajú rôzne „kolízne vzťahy“ medzi učiteľom a žiakom. S uvedeným 

veľmi úzko súvisí aj používanie vyučovacích metód učiteľom. V školách ešte 

stále pretrvávajú, resp. najčastejšie sa využívajú slovné metódy práce učiteľa. 

To má svoje výhody, avšak súčasná didaktika a didaktiky predmetov preferujú 

také metódy práce, v ktorých je aktívny žiak. Tu nejde len o to, aby boli žiaci 

zamestnaní, aby v procese vyučovania boli aktívni – to je len jedna stránka 

veci. Tou druhou a podstatnejšou pre správanie žiakov je skutočnosť, že žiak 

je činný a vlastnou činnosťou sa dopracúva k novým vedomostiam, pravdaže 

za výdatnej podpory a usmerňovania učiteľom. V takomto vyučovaní nemá 

priestor nuda, ale práca žiakov. Je len samozrejmé, že vyučovanie si zo strany 

učiteľa vyžaduje naozaj jeho didaktickú tvorivosť. Pri správnom riadení 

edukácie sú menšie predpoklady pre nežiaduce správanie žiakov. V neposlednom 

rade uvedieme aj to, že mnohé koncepcie edukácie, napr. projektové 

vyučovanie, skupinové vyučovanie a  ďalšie, umožňujú spoluprácu žiakov, to 

do značnej miery prispieva k oslabovaniu nežiaducich prejavov žiakov. Skôr 

navodzuje a vytvára predpoklady pre vzájomnú spoluprácu. Samozrejme, 

nejde tu len o činnosti žiakov, ale aj to ako s nimi učiteľa komunikuje, ako im 

sprístupňuje úlohy a požiadavky, ako do činnosti zapája aj tých žiakov, ktorí 

sú potenciálnymi aktérmi problémov vo vyučovaní. 

Správanie žiakov len na základe ich prejavov nemusí byť objektívne. 

Vždy treba za  ním vidieť a hľadať činitele, ktoré môžu pôsobiť na správanie. 

Žiaci s môžu správať rôzne v rôznych situáciách a kontextoch. V uvedených 

prípadoch ide teda aj koreláciu medzi správaním učiteľa a  správaním žiakov. 

V mnohých prípadoch nejde o zlyhanie žiakov, ale aj o zlyhanie učiteľa, čo 

môže vyplývať, napr. z nedostatku skúseností začínajúceho učiteľa, vo voľbe 

neprimeraných edukačných metód a vôbec prístupov k žiakom alebo jednoducho 

vyjadrené chybou v práci učiteľa. Práve preto je potrebné dôsledne využívať 

sebareflexiu svojej činnosti (Nolting, H., P., 2016).  

Domievame sa, že dôležitá je aj sila prvého dojmu, taktiež neformálna 

autorita učiteľa, že učiteľ je ten subjekt, ktorý má veľkú moc a silu ovplyvniť 

budúce nasmerovanie správania žiakov a vzťahov vo svojej triede. Učiteľ, 

ktorému záleží, aby v jeho triede prevládala pokojná a harmonická atmosféra 

a dobré vzťahy, má zaiste nesmerne ťažkú a časovo nevymedziteľnú úlohu na 

pôsobenie na zdravý osobný a sociálny rozvoj svojich žiakov.  

Úlohou učiteľa je okrem iného žiaka socializovať, učiť ho vnímať 

kolektív, učiť ho spolupráci, tímovosti, kooperácii a pod. (Bellová, S., Siváková, 

G., Tišťanová, K., 2019, s. 66). 

Problémy v oblasti správania podľa M. Vágnerovej (2004) je nutné 

riešiť čo najskôr a k tomu je potrebné, aby učitelia dokázali odhadnúť podstatu 
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a príčinu nežiaduceho prejavu, snažili sa ich zvládnuť bežnými pedagogickými 

prostriedkami, najlepšie v spolupráci s rodičmi, a pokiaľ by ich postup nebol 

dostatočné efektívny, aby vedeli, koho môžu požiadať o konzultáciu, či 

faktickú pomoc. Učiteľ by si mal uvedomiť, že jeho názor na problematické 

správanie určitého dieťaťa nemusí byť vždy úplne objektívny, pretože je 

v situácii osobne angažovaný, dieťa ho obťažuje a vyčerpáva, a teda si nemusí 

zachovať dostatočný nadhľad. Mal by vedieť, že ide o normálnu prirodzenú 

reakciu, ktorá neznamená, že profesionálne zlyhal. 

Aj keď sú učitelia mnohokrát frustrovaní zo správania svojich žiakov, 

nesmú zabúdať, že existujú spôsoby, ako úspešne riešiť problémy s nevhodným 

správaním skôr než sa rozrastú a zosilnia. V uvedenom ohľade je veľmi 

dôležitá prevencia. Rozhodujúca by mala u pedagóga byť schopnosť vedieť 

spolupracovať so žiakmi. Učitelia sú si vedomí, že dobré riadenie edukácie, 

možnosť spolupráce žiakov, dôraz na individuálny prístup a pod., sú významnými 

činiteľmi proti nevhodnému správaniu žiakov.  

Účinnú metódu, ktorá môže mať viacero obmien, a ktorá sa uvádza 

v rôznej literatúre pod názvami metóda spolupráce, metóda kooperácie, či 

inak, opisuje A. Redlich (2004) nasledovne:  

Spoločná diagnóza – v tejto etape učiteľ oboznamuje žiakov s problé-

mami, ktoré sa vyskytujú v triede a žiada žiakov, aby sa k nim vyjadrili. 

Názory a postoje žiakov je možné zistiť, napr. anonymným dotazníkom, je to 

predpoklad, že žiaci sa nebudú báť vyjadriť, resp. pomenovať situáciu.  

Spoločné plánovanie – po identifikácii problémov prichádza k tzv. 

kooperačnému plánovaniu, v ktorom sa stanovujú ciele nápravy, zhromažďujú 

sa nápady žiakov, vymedzujú sa požiadavka nové pravidlá, a to spoločne 

učiteľa a žiakov. Podstatné je, aby sa dohodnuté požiadavky a pravidlá 

dodržiavali.  

Spoločná realizácia, resp. intervenčný zásah – má priniesť výsledky, 

ktoré sa kontrolujú a vyhodnocujú (slovne, písomne, obrazom). Dbá sa na to, 

aby sa na zmenách podieľali všetci žiaci triedy, samozrejme, aj s učiteľom. 

V tejto etape sa tiež hľadajú možnosti sústavného zlepšovania.  

Uvedená metóda je náročnejšia na prípravu, časovo náročnejšia na 

evidovanie zmien, ale podstatné je, že správne realizovaná prináša výsledky 

v správaní alebo aj v samotnom učení sa žiakov. Okrem konkrétnych výsledkov 

jej význam spočíva aj v tom, že učí vzájomnej kooperácii a spoločnému 

rozumnému riešeniu problémov. 

Súčasní žiaci sú veľmi vnímaví a sledujú, či učiteľove slová sú 

v súlade s jeho správaním a činmi, teda aj správanie žiakov závisí vo veľkej 

miere od samostatného učiteľa, od jeho postoja k žiakom, prístupu k pedago-

gickej práci a od jeho schopnosti rozvíjať výchovné účinné vzťahy k žiakom. 

Táto problematika sa dotýka už samotnej vysokoškolskej prípravy budúcich 

učiteľov. Už počas štúdia sa kladie veľký dôraz na odbornú a profesionálnu 

úroveň. Žiaci majú záujem na tom, aby ich viedli skúsení a erudovaní učitelia 

(Chmura M., 2019). 
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Zároveň sa od učiteľov vyžaduje, aby dokázali správne vyhodnotiť 

situáciu triedy a žiaka, rešpektovali individualitu každého jednotlivca a dokázali 

správne vyhodnotiť závery pre ďalšiu prácu.  
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Skúsenosti žiakov stredných škôl 

s interaktívnym online vyučovaním 

počas prvých dvoch vĺn pandémie COVID-19 

Secondary School Students’ Experience 

with Online Lessons during the First Two Waves 

of the COVID-19 Pandemic 

Silvia Barnová, Denisa Petríková, Simon Brunovský 

Abstract 

In the proposed research study, the authors present the results of 

a questionnaire survey carried out in a secondary school in Slovakia. It 

was focused on students’ experiences gained during the first two waves 

of the COVID-19 pandemic. The questionnaire surveys were carried 

out in two phases within an ongoing international research project 

focused on the limits of online learning in secondary schools and on 

new opportunities brought by the involuntary transfer from school-based 

to distance learning during the pandemic crisis. The research sample 

consists of secondary school students who were questioned about their 

experiences with online lesson during the first wave of the pandemic in 

June 2020, and in the academic year 2020/2021, they were conducted 

a questionnaire on their experiences gained during the second pandemic 

wave. Even though the results highlight certain issues and fields which 

need to be improved, it can be assumed that students showed overall 

satisfaction with the live-streamed lessons during the first two waves of 

the COVID-19 pandemic. 

Keywords: Distance learning. COVID-19 pandemics. Secondary schools. 

Experiences. 

V čase písania príspevku Slovensko zápasilo s treťou vlnou pandémie 

a hoci sa situácia počas niekoľkých týždňov zhoršovala, školstvo relatívne 

dlho odolávalo a k masívnemu zatváraniu škôl došlo až dva týždne pred 

zimnými prázdninami, pričom sa opatrenia týkali 2. stupňa základných škôl 

a stredných škôl. To znamená, že v prípade, ak po zimných prázdninách žiaci 

nenastúpia do škôl okamžite, aktuálne hrozí, že opäť dôjde k istej redukcii 

obsahu vzdelávania a dočasne sa zníži aj kvalita vyučovacieho procesu 

(Zapletal, Jankovičová, Kloknerová, 2021), čiže je istý predpoklad, že sa 

scenár zo školských rokov 2019/2020 a 2020/2021 do určitej miery bude 
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opakovať. V takejto situácii je dôležité, aby v záujme zachovania kvality 

poskytovaného vzdelávania – aj napriek tomu, že sa znovu presunie do online 

prostredia –, odborníci dostatočne zohľadňovali skúsenosti z obdobia počas 

prerušenia prevádzky škôl v priebehu prvých dvoch vĺn pandémie COVID-19, 

kedy boli školy zatvorené počas niekoľkých mesiacov a poukazovali na 

význam zavádzania opatrení, vedúcich k poskytovaniu dostatočnej podpory 

a poradenstva učiteľom, žiakom, ako i rodičom žiakov. 

Situácia v slovenských školách počas prvých dvoch vĺn 

pandemickej krízy 

Na Slovensku bola 16. marca 2020 po vypuknutí pandémie COVID-19 

prerušená prevádzka všetkých škôl a školských zariadení. Išlo o preventívne 

opatrenie, ktoré smerovalo k zamedzeniu šírenia respiračných ochorení vyvo-

laných novým koronavírusom. V záujme zabezpečenia kontinuity vzdelávania 

boli školy nútené vytvoriť si vlastné stratégie dištančného vzdelávania (Lajčin, 

Porubčanová, 2021), pričom si najčastejšie volili zo štyroch základných postupov: 

1. vypracovávanie pracovných listov (ich rozposielanie elektronickou poštou, 

prostredníctvom aplikácií, príp. ich osobné doručovanie učiteľmi, poskytovanie 

spätnej väzby), 2. poskytovanie individuálnych konzultácií (prostredníctvom 

SMS, Skype, WhatsApp, Messenger, telefonicky a pod.), 3. interaktívne online 

vyučovanie, 4. ich kombinácia (Barnová, Krásna, Gabrhelová, 2020). Je potrebné 

poznamenať, že počas prvej vlny pandémie využíval možnosť interaktívneho 

online vyučovania len minimálny počet škôl, išlo skôr o iniciatívu jednotlivých 

učiteľov, ktorí sa namiesto školskej stratégie písomnej komunikácie so žiakmi 

rozhodli vyučovať v online prostredí (Barnová, 2021).  

Väčšina reštriktívnych pandemických opatrení bola uvoľnená v júni 

2020, keď sa školy postupne začali otvárať a priebežne sa všetci žiaci mohli 

opäť vrátiť do lavíc. Zároveň im ale bolo umožnené ukončiť školský rok 

dištančnou formou, čo využili najmä žiaci stredných škôl, ktorým bolo 

umožnené nastúpiť do škôl len sedem pracovných dní pred začiatkom letných 

prázdnin.  

Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku boli skupiny žiakov 

(napr. žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, žiaci zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia, žiaci žijúci v odľahlých oblastiach a pod.), 

ktoré nemali žiaden alebo mali obmedzený prístup k online vzdelávaniu 

a online zdrojom, nakoľko nemali k dispozícii internetové pripojenie, napriek 

tomu sa však rozhodli do školy pred ukončením školského roka nenastúpiť. 

Aj z uvedeného dôvodu sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v súlade s odporúčaniami, ktoré vydalo UNESCO (2020), rozhodlo implemen-

tovať myšlienku letných škôl, prostredníctvom ktorých sa mal znížiť negatívny 

dopad prerušenia prezenčného vyučovania na žiakov a malo sa zastabilizovať 

vyučovanie v školskom prostredí. Letné školy mohli byť jedinečnou príležitosťou 

pre žiakov, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu, dobehnúť svojich 
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spolužiakov, ale efektivita tejto iniciatívy je otázna. Na základe dostupných 

dát môžeme vo všeobecnosti konštatovať, že sa letným školám nepodarilo 

prilákať žiakov, ktorí to najviac potrebovali. Približne 22 % všetkých žiakov 

sa na Slovensku nevzdelávalo počas prvej vlny pandémie v online prostredí 

a hoci nie sú dostupné presné dáta, odhaduje sa, že len 2 – 8 % z nich 

navštevovalo letné školy (Centrum vzdelávacích analýz, 2021). Ďalším 

problémom je, že viaceré zo škôl sa namiesto vzdelávania žiakov zamerali 

počas troch cyklov letných škôl viac na voľnočasové aktivity a postavili sa do 

pozície poskytovateľa letného tábora. 

Napriek tomu, že odborníci predpovedali, že na jeseň 2020 príde 

ďalšia vlna pandémie, školský rok 2020/2021 začal ako zvyčajne. V októbri 

sa ale situácia zdramatizovala a bolo potrebné opätovne zaviesť reštrikčné 

opatrenia smerujúce k prevencii šírenia respiračných ochorení šírených 

koronavírusom. 12. októbra 2020 bola prerušená prevádzka stredných škôl 

a vyššieho stupňa osemročných gymnázií, ku ktorým sa 26. októbra 2020 

pridal aj druhý stupeň základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. 

Situácia v školách sa ale odlišovala od stavu, ktorému učitelia a žiaci čelili 

počas prvej vlny pandémie, opatrenia boli v istom zmysle menej prísne 

a smerovali k zabezpečeniu rovnosti príležitostí vzdelávať sa. Od 3. novembra 

2020 bolo povolené prezenčne vyučovať žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, a to v malých skupinách (5+1), 10. novembra 2020 

boli otvorené všetky školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných 

gymnázií a napokon 16. novembra 2020 sa pre túto skupinu žiakov otvorili aj 

stredné školy, čo znamená, že najohrozenejšie skupiny žiakov neboli 

z vyučovacieho procesu vylúčené (Barnová, Krásna, Gabrhelová, Barna, 2021). 

7. decembra 2020 sa následne do školských lavíc mohli vrátiť všetci žiaci 

základných a stredných škôl, ale len na pár dní pred zimnými prázdninami, po 

ktorých sa prezenčné vyučovanie pre žiakov základných škôl a žiakov 

nižšieho stupňa osemročných gymnázií obnovilo 8. februára 2021, ale opäť 

len pre žiakov v malých skupinách (5+1), ktorí nemali prístup k online 

vzdelávaniu. Školy sa priebežne začali otvárať 12. apríla 2021 a 26. apríla 

2021 boli v súlade s vtedy platným COVID Automatom otvorené všetky 

školy (Barnová, Krásna, Gabrhelová, Dušek, 2021). 

Skúsenosti žiakov vybranej strednej školy s interaktívnym online 

vyučovaním 

V rámci rozsiahlejšieho výskumného projektu sme realizovali dve 

dotazníkové zisťovania, zamerané na skúsenosti žiakov vybranej strednej 

školy s interaktívnym online vyučovaním počas opakovaného prerušenia 

prevádzky škôl. Naším cieľom bolo zistiť, aký mal nedobrovoľný prechod 

z prezenčného na dištančné vzdelávanie dopad na učenie sa žiakov a ako 

subjektívne hodnotia svoje skúsenosti s online vyučovaním. Výskumný súbor 
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tvorili žiaci strednej školy, ktorí sa v júni 2020 vyjadrovali k svojim 

skúsenostiam s online vyučovaním počas prvej vlny pandémie COVID-19 

a v školskom roku 2020/2021 im bol administrovaný dotazník zameraný na 

ich skúsenosti, ktoré získali počas druhej vlny pandemickej krízy. 

Výsledky výskumu 2020 

Po uvoľnení opatrení v súvislosti s prvou vlnou pandémie COVID-19 

sme žiakom participujúcej strednej školy administrovali dotazník zameraný na 

ich skúsenosti s dištančným vzdelávaním počas školského roka 2019/2020. 

V jednej časti dotazníka mali položky tvar otvorených otázok za tým účelom, 

aby sme získali údaje o výhodách a nevýhodách interaktívneho online 

vyučovania. Výsledky zisťovania poukázali na nasledujúce výhody online 

vyučovania: a) pohodlie vyplývajúce z toho, že žiaci nemusia opustiť domáce 

prostredie, b) príležitosť vo väčšej miere využívať výhody digitálnych 

technológií, c) zachovanie kontinuity vzdelávania počas prerušenia prevádzky 

škôl, d) kratšie vyučovanie v dôsledku úprav v rozvrhu – kratšie hodiny, 

menej vyučovacích hodín, e) zachovanie si aspoň sprostredkovaného kontaktu 

s učiteľmi a spolužiakmi. Napriek tomu, že získané dáta naznačovali celkovú 

spokojnosť žiakov s realizovaným online vyučovaním počas prvej vlny 

pandemickej krízy, žiaci identifikovali nasledujúce nedostatky: a) nárast 

v množstve domácich úloh v porovnaní s prezenčným vyučovaním, b) technické 

problémy, c) ťažkosti s porozumením niektorým tematickým celkom, ktoré 

boli prezentované online, d) problémy s disciplínou počas online vyučovacích 

hodín, e) upravený rozvrh a organizácia dňa (Barnová, Krásna, Gabrhelová, 

Čepelová, 2020). 

Výskumný nástroj 

Vychádzajúc z predpokladu, že v priebehu druhej vlny pandemickej 

krízy mohli učitelia využiť svoje poznatky a skúsenosti získané počas 

prerušenia prevádzky škôl v školskom roku 2019/2020 sme očakávali, že sa 

kvalita online vyučovania v školskom roku 2020/2021 zvýšila. Za účelom 

overenia tohto predpokladu sme realizovali dotazníkové zisťovanie, v rámci 

ktorého sa žiaci participujúcej strednej školy mali vyjadriť k novonadobud-

nutým skúsenostiam s online vyučovaním zo školského roka 2020/2021. 

Výskumný súbor tvorilo 106 žiakov, väčšina ktorých participovala aj na 

dotazníkovom zisťovaní v roku 2020. 

Pre potreby výskumu sme použili nový dotazník vlastnej konštrukcie, 

ktorý sa skladal z 19 položiek, obsahujúcich otvorené i zatvorené otázky. 

Naším cieľom bolo získať kvantitatívne dáta, ale taktiež informácie o tom, 

ako žiaci prežívali obdobie, keď sa vzdelávali online a o faktoroch, ktoré 

ovplyvnili ich postoje a pod. Pre tieto účely sme použili metódy kvalitatívneho 

výskumu. V nasledujúcej časti textu uvádzame čiastkové zistenia výskumu, 

ktoré sú relevantné z pohľadu zamerania príspevku. 
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Výsledky výskumu 

V rámci prezentovaného výskumu sme sa žiakov pýtali na ich novo-

získané skúsenosti s dištančným vzdelávaním. Zamerali sme sa predovšetkým 

na subjektívne hodnotenie kvality online vyučovania žiakmi. Žiakov sme 

požiadali, aby porovnali vybrané aspekty online vzdelávania počas prvej 

a druhej vlny pandémie. Naším zámerom bolo skúmať existenciu kvalitatívneho 

posunu v ktoromkoľvek aspekte kvality dištančného vzdelávania.  

V prvej časti dotazníka sme sa respondentov pýtali na to, ako vnímali 

kvalitu online vyučovania v školskom roku 2020/2021. Ako vidieť v Grafe 1, 

50 (47,16 %) participantov uviedlo, že videli zlepšenie v oblasti kvality 

vyučovacích hodín. Prekvapil nás počet žiakov (22 – 20,75 %), ktorí uviedli, 

že sa kvalita vyučovacích hodín znížila. 

 

 

Graf 1: Subjektívne vnímaný posun v kvalite online vyučovacích hodín medzi 

školskými rokmi 2019/2020 – 2020/2021 

 

V dvoch otvorených otázkach sme sa respondentov pýtali na javy, 

ktoré sa od prvej vlny pandémie zlepšili, ale aj na to, čo sa v školskom 

roku 2020/2021 zhoršilo. Žiaci uviedli zlepšenie v nasledujúcich oblastiach: 

a) dištančné vzdelávanie vnímali počas druhej vlny pandémie ako menej 

stresujúce, nakoľko už poznali aplikáciu MS Teams, vedeli, ako v nej 

pracovať, vedeli, čo môžu od dištančného vzdelávania očakávať a ako uviedli, 

problémy so správaním boli menej časté v porovnaní so školským rokom 

2019/2020, b) zvýšila sa kvalita vyučovania, práce učiteľov, výučbu hodnotili 

ako efektívnejšiu, čo pripisovali aj tomu, že učitelia mali viac skúseností 

s prácou v MS Teams, vo vyššej miere využívali interaktívne hry a aktivity, 

ako aj projekty, žiakom poskytovali viac študijných materiálov a digitálnych 
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vzdelávacích zdrojov, c) vyhovovalo im, že rozvrh hodín a organizácia dňa 

boli takmer identické s bežným vyučovacím dňom v škole, vyučovanie 

hodnotili ako lepšie organizované, d) komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi 

hodnotili ako lepšiu a jednoduchšiu, pokrok spozorovali  aj v oblasti rýchlosti 

pripájania sa na vyučovacie hodiny, e) menej často sa objavovali technické 

problémy. Napriek tomu, že niektorí žiaci boli s realizáciou online vyučovania 

mimoriadne spokojní („Všetko bolo dokonalé!“, „Cítil som sa ako v škole.“, 

„Všetko sa zlepšilo.“), objavili sa aj prípady žiakov, ktorí zlepšenie nevideli 

v žiadnej oblasti.  

Za pozitívne zistenie môžeme považovať, že až 28,4 % respondentov 

uviedlo, že v oblasti dištančného vzdelávania medzi školskými rokmi 2019/2020 

a 2021/2022 nedošlo ku kvalitatívnemu poklesu. Ostatní participanti sa sťažovali 

na nasledujúce oblasti: a) dlhé hodiny strávené pred obrazovkami, nakoľko 

vyučovacích hodín bolo viac a boli dlhšie, niektorí žiaci sa dokonca vyjadrili, 

že niektoré predmety vnímali ako zbytočné, b) strata motivácie učiteľov 

vyučovať online a zhoršenie ich prístupu ku žiakom, čo sa odrazilo aj na 

kvalite komunikácie, c) problémy s udržaním si pozornosti a so sústredením 

sa, d) disciplinárne problémy a nové výhovorky zo strany žiakov napr. v prípade, 

že mali vypnuté kamery, e) technické problémy.    

V kontexte vyššie uvedených otvorených otázok a odpovedí respondentov 

v oblasti subjektívne vnímanej kvality práce učiteľov sú zaujímavé názory 

žiakov na pripravenosť učiteľov vyučovať online. Pýtali sme sa ich, či sa 

zlepšili zručnosti učiteľov v online prostredí. Ich odpovede sú znázornené 

v Grafe 2. 

 

 

Graf 2: Žiakmi subjektívne vnímaný kvalitatívny posun v oblasti vyučovacích 

zručností učiteľov – školský rok 2019/2020 a 2020/2021 
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Napriek tomu, že niekoľko žiakov vyjadrilo nespokojnosť s kvalitou 
práce svojich učiteľov, prevažná väčšina respondentov (86 – 79,9 %) uviedla, 
že v oblasti kvality ich práce došlo k istému zlepšeniu.  

Vyššie uvedené zistenia naznačujú, že dištančné vzdelávanie sa stalo 
prirodzenou súčasťou vzdelávania žiakov a už nie je vnímané ako novinka. 
Ak porovnáme ich odpovede po prvej a po druhej vlne pandémie, môžeme 
konštatovať, že u nich už nebadať počiatočný entuziazmus, už sú unavení 
z izolácie v domácom prostredí a z učenia sa bez priameho kontaktu so 
svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Na druhej strane je ale potrebné vyzdvihnúť, 
že online učenie sa už nie je pre nich stresujúce, do istej miery si naň zvykli 
a považujeme za pozitívny jav aj skutočnosť, že len v prípade jedného žiaka 
boli uvedené pretrvávajúce problémy s porozumením učivu, ktoré je prezento-
vané online, kým v školskom roku 2019/2020 sa takáto odpoveď objavovala 
opakovane. 

Záver 

Po vypuknutí pandémie COVID-19 a následnom prerušení prevádzky 
škôl v roku 2020 odborníci upozorňovali na vysokú pravdepodobnosť výskytu 
nových vĺn pandémie v blízkej budúcnosti a na to, že sa situácia v školách 
môže zopakovať. Preto vyzývali štát a školy k tomu, aby si vypracovali 
krízový plán pre oblasť edukácie. Aj napriek tomu, že výsledky výskumov 
poukazujú na to, že učitelia nemali dostatok príležitostí vzdelávať sa v čase 
medzi prvými pandemickými vlnami (Barnová, Krásna, Gabrhelová, 2021), 
vyššie uvedené výskumné zistenia potvrdzujú predpokladaný pozitívny posun 
v kvalite online vyučovania z pohľadu žiakov. Uvedené zistenia ale nie je 
možné z dôvodu zloženia výskumného súboru a jeho veľkosti zovšeobecniť 
pre celú populáciu žiakov stredných škôl, preto je potrebné vo výskume 
v tejto oblasti pokračovať, čo je aj cieľom realizovaného projektu. 
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Causes of Foreign Language Speaking Anxiety Through 

the Eyes of Non-Native Language Speakers 

Jana Kamenická, Jana Harťanská 

Abstract 

Despite the fact that the globalised world of the 21st century offers 

numerous possibilities to non-native speakers of a foreign language to 

use it every day, speaking is still considered as one of the most stressful 

and anxiety-provoking skills by foreign language learners. The main 

aim of this work is to offer a closer perspective on foreign language 

speaking anxiety and its causes among non-native language speakers. 

We offer a meta-analysis of 10 studies, which especially focus on 

factors that affect foreign language learners so that they feel anxious 

when speaking a foreign language. 

Keywords: Foreign language anxiety. Foreign language speaking anxiety. 

Speaking. Causes. Non-native language speakers. Foreign 

language learning. 

Introduction 

Thanks to globalisation and technological progress, the 21st century 

offers numerous possibilities for foreign language learners to practice and 

develop their foreign language skills. However, despite the possibilities to use 

it every day, speaking is still considered as one of the most stressful and 

anxiety-provoking skill by foreign language learners (Horwitz, Horwitz, and 

Cope, 1986; Price, 1991). 

When it comes to foreign language (FL) learning, it is can be affected 

by several personality traits of learners, for instance, extraversion, self-

esteem, risk-taking, inhibition, and anxiety (Dörney, 2005). In the context of 

foreign language teaching and learning community, one of the most 

researched variable is foreign language anxiety (FLA), which is also referred 

to as second language anxiety (SLA) by certain authors (e.g. Horwitz, 2001). 

Foreign Language Anxiety 

Anxiety as such can be defined as “a mental and physical state 

characterized by specific emotional, physical, cognitive and behavioural 
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symptoms” (Kráľová, 2019, p. 24). It is an adaptive reaction of the human 

body, which leads to its mobilisation and thus helps it to defend against, 

attack, or avoid the stimulus, which causes anxiety (Kráľová, 2019). Anxiety 

can be caused by previous external or internal triggers (Ibid.) and can be 

influenced by various factors, such as biological, psychological, social, etc. 

(Doubek and Anders, 2013). The researchers distinguish two basic types of 

anxieties: 

 Specific anxiety (Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986) or state anxiety 

(Horwitz, 2001). It occurs among individuals in specific situations, for 

example, when they are using a foreign language. It is a temporary 

state, since it is a response of the human body to a certain stimulus 

(Spielberger, 1983). 

 General anxiety (Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986) or trait anxiety 

(Horwitz, 2001). It occurs among individuals, who are generally 

anxious in various situations. This type of anxiety is a relatively stable 

personality trait (Scovel, 1978). 

Foreign Language Anxiety 

 With regard to foreign language (FL) acquisition, the learners might 

experience foreign language anxiety (FLA), also known as second language 

anxiety (SLA) – which is related to their negative emotional reactions towards 

FL learning (Horwitz, 2001). FLA is considered a complex phenomenon, 

which is affected by several dimensions, such as self-perceptions, beliefs, 

feelings, and behaviours of FL learners related to FL learning (Horwitz, 

Horwitz, and Cope, 1986). 

Foreign language anxiety (FLA) has been discussed by numerous 

authors as the emotion, which is most often related to FL learning (Horwitz, 

2010; Dewaele, 2013; Dewaele and MacIntyre, 2014, 2016; Gkonou, 

Daubney, and Dewaele, 2017; MacIntyre, 2017; Kráľová and Kamenická, 

2019; learning English as a foreign language (EFL), Kamenická and Kráľová, 

2021). FLA decreases the motivation to learn and is considered a disturbing 

burden, when it comes to FL learning and the learning process as such 

(Gardner, 1985; Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986; Gregersen and 

MacIntyre, 2014). Due to the fact that FLA can be caused by various factors, 

it can be considered both as a stable personality trait and a temporary 

state. MacIntyre and Gardner (1989) defined language anxiety as situation-

specific anxiety, which is a result of language difficulties and unpleasant 

experiences – which make an anxious individual anticipate further ones. The 

FL learners can thus find themselves in a vicious circle. As a consequence of 

FLA, they can have a hard time, when it comes to processing linguistic 

material (MacIntyre and Gardner, 1994). This can result in disrupted language 

development (Dewaele, 2002, 2007, 2010) and can make FL learners 

unwilling to communicate using the target FL (MacIntyre, Baker, Clément, 
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and Donovan, 2003). Furthermore, low academic success can be another 

result of FLA (Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986; Aida, 1994). Moreover, 

since anxious people tend to try to avoid stressful situations, they postpone the 

tasks, which they find difficult and as a result, feel even more confused. To 

add, anxiety itself can become very stressful to the individual, who 

experiences it, too.  

Kráľová (2019) discusses two types of foreign language anxiety – 

skills-based and systems-based. These types can be further divided into 

several subtypes, as addressed by various authors: 

1. skills-based foreign language anxiety:  

 reading (Oh, 1992; Saito, Horwitz, and Garza, 1999; Sellers, 

2000; Argaman and Abu-Rabia, 2002), 

 listening (Goh, 2000; Kim, 2000; Elkhafaifi, 2005; Zhai, 

2015),  

 writing (Cheng, Horwitz, and Schallert, 1999; Hilleson, 

1996; Cheng, 2002), 

 speaking (Steinberg and Horwitz, 1986; Young, 1990; 

Woodrow, 2006). 

2. systems-based foreign language anxiety: 

 vocabulary (Van Patten and Glass, 1999; Sheen, 2007), 

 grammar (Van Patten and Glass, 1999; Sheen, 2007), 

 pronunciation (Price, 1991; Phillips, 1992; Baran-Łucarz, 

2011; Baran-Łucarz, 2014). 

As suggested by Woodrow (2006), FLA strongly affects oral 

performance. Concerning the speaking skill, the more anxious the learner is, 

the less personal, interpretive, and shorter continuous speech he/she produces 

(Steinberg and Horwitz, 1986). Furthermore, the more anxious the learner is, 

the longer mid-clause pauses he/she produces (Djigunovic, 2006). To add, 

a difference in reactions in FL oral communication was reported by Gregersen 

and Horwitz (2002) between learners who anxiously tried to avoid mistakes 

during their talking and those, who were less anxious and continued talking 

despite the fact that they did mistakes.   

Speaking in a foreign language is often sensed as threatening to 

individuals’ self-concept, self-identity, and ego, which they have formed in 

their first language (Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986). Therefore, FLA can 

be considered as one of the factors that can affect individuals emotionally to 

such an extent that they perceive learning of a foreign language negatively. 

FLA is associated with feelings of fear, tension, and uncertainty. When it 

comes to language skills, several authors addressed foreign language speaking 

anxiety (FLSA), in particular, with regard to speaking as the most stressful 

language skill (e.g. Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986; Price, 1991; Kráľová 

and Malá, 2019).  
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Research Analysis 

Since speaking is considered the most anxiety-provoking language 

skill, in the context of foreign language learning, we will try to answer the 
following question:  

What are the causes of the foreign language speaking 

anxiety of non-native foreign language speakers? 

In this part, a meta-analysis of 10 studies, which deal with non-native 
speakers of foreign languages will be offered.  

 

Study 1  

Authors: Karatas, H. – Alci, B. – Bademcioglu, M. – Erfin, A.  

Year: 2016 
Research questions:  

1. Is there a significant difference between female and male students’ FL 
speaking anxiety? 

2. Is there any significant difference in students’ FL speaking anxiety in 
terms of receiving English preparatory training? 

3. Is there a significant relationship between students’ FL speaking 
anxiety and the kind of high school they graduated from? 

4. Is there a difference in students’ FL speaking anxiety when it comes 
to their language levels? 

Participants: 488 English preparatory students (320 males, 168 females) at 
Istanbul Technical University 

Instruments: Foreign Language Speaking Anxiety Questionnaire based on 
a 5-point Likert scale (developed by Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986 – 

adapted in Turkish by Saltan, 2003) 
Results: 

1. Female students experienced more FL speaking anxiety than males.  

2. There were no significant differences between participants’ FL 
speaking anxiety levels when it comes to the differences in English 

preparatory training they received. 
3. There were no significant differences between participants’ FL 

speaking anxiety levels when it comes to the differences in the high 
schools they graduated from.  

4. Language proficiency level did not have any effects on the students’ 
levels of FL speaking anxiety. 

 

Study 2 

Author: Luo, H. 
Year: 2014 

Research questions:  
1. Are U.S. college-level CFL learners anxious when speaking Chinese? 



Kamenická, J., Harťanská,J.:  

Príčiny úzkosti spojenej s rozprávaním v cudzom jazyku 

202 

2. What is the influence of background variables such as gender, 
proficiency level, and elective-required status on participants’ CFL 

speaking anxiety? 
3. How is CFL learners’ speaking anxiety related to their perceived 

difficulty level of the Chinese language, self-perceived achievement, 
and self-perceived language learning ability? 

Participants: 257 college-level learners (147 males, 110 females) who learn 
Chinese as a foreign language (CFL) with an age range of 15 to 59 at two 

large public universities in the U.S.  

Instruments:  
1. Foreign Language Speaking Anxiety Questionnaire based on a 5-point 

Likert scale (developed by Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986 – 
adapted in Chinese by Luo, 2011) 

2. Background Questionnaire – in which questions about participants’ 
gender, age, ethnicity, year of college, proficiency level, the estimated 

grade they expected to get in the Chinese class, rating of their 
perceived FL learning ability, perception of the difficulty level of the 

Chinese language on a 5-point Likert scale were included 
Results: 

1. Participants were not highly anxious about speaking Chinese on 
average, but frequency analyses showed that a number of participants 

experienced high levels of CFL speaking anxiety.  
2. CFL speaking anxiety decreased as participants’ proficiency level 

increased. 
3. Female participants were significantly more anxious in speaking 

Chinese than male participants. 
4. CFL speaking anxiety was found to be positively correlated with 

a perceived difficulty level of Chinese (as participants who perceive 

the Chinese language to be less difficult tend to be less anxious) and 
negatively correlated with self-perceived language learning ability 

and self-perceived achievement in Chinese classes. 

 

Study 3 

Authors: Öztürk, G. – Gürbüz, N. 

Year: 2012 
Research questions:  

1. Does the level of motivation differ among students according to their 
gender? 

2. Do the motivational orientations of students differ according to their 
gender? 

3. Is there a significant difference between female and male students in 
terms of FL speaking anxiety? 

Participants: 383 students (225 females, 158 males) of the Afyon Kocatepe 
University in Turkey aged between 17 and 22 of various study courses – e.g. 
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business administration, economics, tourism management, chemistry, physics, 
and biology (originally 400 questionnaires, however, 17 were not included in 

the sample as their answers were incomplete) 
Instruments: 

1. adapted Turkish version of Motivation and Attitude Questionnaire 
based on a 5-point Likert scale (developed by Dörnyei, 1990, adapted 

by Mendi, 2009 – edited by authors of this study) 
2. Foreign Language Speaking Anxiety Questionnaire based on a 5-point 

Likert scale (developed by Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986 – 

adapted in Turkish by Saltan, 2003) 
3. Interview carried out in mother language of participants (i.e. Turkish) 

consisting of three questions (19 randomly selected students – 10 
females, 9 males): 

 Why do you want to learn English? 

 How can you define your level of motivation for learning 
English? 

 Do you think speaking English is an anxiety-provoking factor 
in the language learning process? 

Results: 

1. Female participants showed a higher level of FL learning motivation 
than male participants. 

2. Female participants demonstrated significantly higher integrative 
motivation than male students.  

3. Female participants get more anxious than the male participants when 
it comes to speaking EFL during classes – female participants 

experienced a moderate level of FL speaking anxiety, while male 
participants experienced a low level of FL speaking anxiety. 

4. Regarding interview findings, it supported the previously obtained 
qualitative data and illustrated the motivational orientations of research 

participants: 

 Both genders are aware of the importance of learning EFL in 
Turkey – males argued that it leads to better opportunities for 

finding a job and better living standards in the future; females 

argued that it provides them with opportunities to communicate 
with foreign people, to travel to foreign countries and to learn 

about their cultures. 

 Concerning the level of motivation to learn EFL, it was 
revealed that, in general, female participants are more motivated 

to learn EFL than male participants. However, in several 
cases, a decrease in motivation was reported among females.  

 Regarding EFL speaking anxiety, it can be concluded that it is 
a source of anxiety for both genders during the process of 
learning. However, female participants get more anxious than 

male participants when speaking English in the class. 
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Study 4 

Authors: Sadighi, F. – Dastpak, M.  
Year: 2017 
Research question: What are the main causes of EFL speaking anxiety 
among Iranian EFL students? 
Participants: 154 EFL learners (74 females, 80 males) of English language 
institutes in Shiraz, aged from 18 to 30.  
Instrument: a revised version of the Foreign Language Speaking Anxiety 
Questionnaire based on a 5-point Likert scale (developed by Horwitz, 
Horwitz, and Cope, 1986) 
Results: 
The most significant sources of FL speaking anxiety among participants of 
this study:  

 fear of doing mistakes (81%) 

 fear of being negatively evaluated (78%) 

 limited knowledge of vocabulary (72%) 

 lack of practice (65%) 

 fear of being the focus of attention (62%) 

 inability to find proper words to express ideas (59%) 

 lack of confidence (48%)  
 
Study 5 

Authors: Yashima, T. – Noels, K. A. – Shizuka, T. – Takeuchi, O. – Yamane, 
S. – Yoshizawa, K.  
Year: 2009 
Research objectives:  

1. to gain insight into Japanese learners’ anxiety experience in classrooms 
through a closer examination of the internal structure of Foreign 
Language Classroom Anxiety Scales (FLCAS)1, 

2. to replicate the self-determination continuum in Noels et al. (2000) to 
determine whether Deci and Ryan’s self-regulation framework (self-
determination theory (SDT): Deci and Ryan, 1985; Deci et al. 1991) is 
appropriate to examine Japanese learners’ classroom/based motivation 
to learn English, 

3. to examine the interrelations between anxiety as measured by FLCAS 
and intrinsic/extrinsic motivation based on the SDT framework, 

4. to investigate whether there are any gender differences in levels of 
anxiety and motivation. 

                                                 
1 Studies using FLCAS or adapted versions have assessed anxiety in various FL skills (e.g. 

Cheng, Horwitz, and Schallert, 1999; Elkhafaifi, 2005; Saito, Horwitz, and Garza, 1999). As 

reported in the mentioned studies, FL skills such as reading, writing, and listening can trigger 

anxiety. However, it seems that speaking is the most anxiety-provoking skill of all (Horwitz, 

Horwitz, and Cope, 1986; Price, 1991). Therefore, FL speaking anxiety can be considered a significant 

part of foreign language classroom anxiety. 
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Participants: 182 first-year students (78 females, 103 males, 1 unknown) 
enrolled in EFL classes at a large private university in Japan – including 

students from faculties of law, economics, commerce, and letters. 
Instruments: 

1. A Japanese version of FLCAS (Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986) 
based on a 5-point Likert scale. 

2. A Japanese version of the intrinsic motivation, extrinsic motivation, 
amotivation subscales of the Language Learning Orientations Scale 

(LLOS; Noels et al., 2000). Participants were asked to respond to 

presented statements using a six-point scale, which was based on 
motivational orientations outlined in SDT (Deci and Ryan, 1985) for 

learning English.  

Results: 

1. Foreign language classroom anxiety: a factor analysis yielded five 
factors, while Factor 1 and Factor 2 were highly correlated but 

presented characteristics aspects of FL anxiety.  

Factors: 

 Factor 1: a perceived lack of competence in speaking English 
in comparison to other students – which was associated with 
a lack of confidence in speaking English 

 Factor 2: the physiological reaction to public speaking (e.g. 
trembling and higher heart rate) together with cognitive 

responses to stage fright (e.g. forgetting and being confused), 
which lead to negative affective responses (e.g. nervousness 

and panic) 

 Factor 3: the tendency to feel frightened, nervous, and upset 
when one does not understand everything in the class 

 Factor 4: the anxiety associated with feelings of helplessness 
combined with a negative attitude towards the English class 

 Factor 5: the tendency to feel comfortable in interacting with 

native speakers of English 
2. Intrinsic and extrinsic motivation in the Japanese context: Participants 

in this study reported more self-regulated types of motivation.  
3. Relations between anxiety and motivation: First, the tendency to feel 

anxious and frightened when one does not understand everything, 
which is said in the class by the teacher, does not link to a lack of 

motivation. Second, anxiety from helplessness and a negative attitude 
towards the English class negatively correlate with intrinsic motivation, 

which positively correlates with amotivation. Third, the tendency to 
feel comfortable in interacting with English native speakers positively 

correlates with intrinsic motivation.  
4. Gender differences in anxiety and motivation: Female students seem 

to experience higher levels of both intrinsic and extrinsic motivation 
than male students – although they were not any more amotivated 
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than male students. Regarding self-regulated types of motivation, the 
gender difference is greater. Concerning total scores for the FLCAS, it 

can be reported that anxiety level did not differ much between female 
and male participants. However, a closer examination showed that 

female students did, however, have significantly higher anxiety about 
not understanding everything taught in class and that they were less 

helpless and had a more positive attitude towards the EFL classes in 
comparison to male participants. 

 

Study 6 

Author: Çağatay, S.  
Year: 2015 
Research questions:  

1. Do the students in the English preparatory program experience foreign 
language speaking anxiety (FLSA) in language classrooms? If yes, 
what is the level of it? 

2. Is there any difference in the level of experiencing FLSA when it 
comes to gender? 

3. Is there a significant difference in FLSA according to participants’ FL 
proficiency levels? 

4. Does FLSA differ when participants speak with a native speaker or in 
front of the class? 

Participants: 147 EFL learners (62 females, 85 males), aged from 17 to 29, 
from various departments – i.e. psychology, economics, engineering, chemistry, 
physics, and teaching. 
Instruments: Foreign Language Speaking Anxiety Questionnaire based on 
a 5-point Likert scale (developed by Horwitz, Horwitz, and Cope, 1986 – 
adapted in Turkish by Saltan, 2003) 
Results: 

1. Participants do experience moderate levels of FLSA.  
2. When it comes to gender differences, a minor difference was found – 

as female participants reported experiencing more anxiety when 
speaking a FL than males.  

3. No significant difference in FLSA was found when it comes to 
different FL proficiency levels.  

4. Participants reported experiencing FLSA more when speaking to 
native speakers than when speaking in front of the class.  

 

Study 7 

Authors: Han, T. – Tanriöver, A. S. – Şahan, Ö. 
Year: 2016 
Research questions:  

1. Does the EFL teachers’ L1 background have an impact on learners’ 
attitudes towards FLSA? 
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2. Is there any significant difference in attitudes towards FLSA in EFL 

classes taught by native English speaking teachers (NEST) and non-

native English speaking teachers (Non-NEST) among male and female 

participants? 

3. What are the students’ opinions towards their FLSA in EFL classes 

taught by NESTs and Non-NESTs? 

4. What are the teachers’ (both NESTs and Non-NESTs) opinions about 

FLSA experienced by their students in their EFL classes? 

Participants: 48 participants (15 females, 33 males) of different EFL 

proficiency levels 

Instruments:  

1. The questionnaire about learners’ attitudes towards FL anxiety was 

administered – it was adapted from Young (1990) and was administered 

in learners’ mother language (i.e. Turkish – Bozavli and Gulmez, 

2012).  

2. An interview with semi-structured open-ended questions was conducted 

with 12 randomly selected students.  

Results: 

1. No significant difference between students’ attitudes towards FLSA 

they experience in EFL classes taught by NESTs and Non-NESTs was 

found. However, five of interviewed students claimed they prefer 

lessons with a Turkish teacher.  

2. No correlation between students’ attitudes towards anxiety and their 

gender was found.  

3. Regarding the interview conducted, both teachers and students agreed 

that peer pressure and the fear of making mistakes is the primary 

source of FLSA. Moreover, according to four participants, it is the 

teachers’ attitude towards mistakes that acts as a strongly demotivating 

factor.  

4. When it comes to preferred feedback strategies, teachers prefer self-

correction and peer correction. However, learners consider peer 

correction as another possible source of FLSA anxiety; therefore, they 

prefer to be corrected by their teachers.  

 

Study 8 

Authors: Abrar, M. – Failasofah, F. – Fajaryani, N. – Masbirorotni, M.  

Year: 2016 

Research questions:  

1. Do students of a teacher-training study programme experience FLSA? 

If yes, what is their FLSA level? 

2. Are there any FLSA differences based on gender? 

3. Are there any FLSA differences based on proficiency levels of 

participants? 
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Participants: 72 second-year Indonesian students of a teacher-training study 

programme of a public university in Jambi (54 females, 18 males) 

Instruments: a questionnaire with 13 close-ended questions written in English, 

where a 5-point Likert scale was used 

Results: 

1. It was revealed in the questionnaire that participants experienced 

a high level of FLSA during the EFL speaking activities.  

2. The study reported that male learners experienced more FLSA than 

female learners.  

3. According to the differences found in questionnaire answers, proficiency 

level does play a significant role in determining FLSA.  

 

Study 9 

Author: Koçak, M. 

Year: 2010 

Research objectives:  

1. to define the cause of FLSA at Anadolu University  

2. to define what can be done by the teacher to help the learners with 

overcoming their FLSA 

Participants: 20 EFL learners of the same class studying at the preparatory 

school of Anadolu University in Turkey 

Instruments:  

1. a questionnaire consisting of 5 open-ended questions  

2. oral interviews consisting of 4 questions, with 8 randomly chosen 

participants (6 of them feel anxious when speaking EFL, 2 of them 

feel very comfortable) 

Results: 

1. Causes of FLSA: insufficient vocabulary, followed by insufficient 

grammar and syntax knowledge, fear of failure, lack of opportunities 

for practice, inability to speak despite having enough knowledge to do 

so, not wanting to make the teacher wait. 

2. To decrease the level of learners’ FLSA, the teacher implemented 

more speaking activities, grammar and syntax practice exercises, and 

vocabulary tests with common collocations. The learners reported that 

the implemented activities enabled them to feel more comfortable, 

and, as a result, this led to the FLSA decrease.  

 

Study 10 

Authors: Azarfam, A. A. Y. – Baki, R.  

Year: 2012 

Research questions:  

1. What are the factors that cause FLSA? 
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2. What are the EFL teachers’ and learners’ perceptions of FLSA 
experienced by learners themselves? 

3. Which strategies can be used to decrease FLSA? 
Participants: 6 participants – divided into two groups: 3 college EFL students 

studying in Malaysia and 3 experienced EFL teachers 
Instrument: in-depth semi-structured interviews with three EFL learners and 

with three experienced EFL teachers 
Results: 

1. EFL learners’ experienced the following types of FLSA: 

 anxiety over inability to communicate in class,  

 anxiety over producing perfect and faultless sentences, 

 anxiety over making errors in speaking, 

 fear of being called on, 

 fear of asking questions. 
2. EFL teachers’ perspectives: 

 to a certain extent, FLSA can have a positive or facilitating 
effect on EFL learning, 

 speaking is the language skill, which causes anxiety more 
than any other skill, although listening provokes anxiety, too, 

 FLSA affects students in such a way that they are less 
responsive – which results in poor interaction,  

 teachers suggested group work, games, and lively atmosphere 

in the class as factors that can decrease FLSA.  

Discussion 

To answer the question “What are the causes of foreign language 
speaking anxiety of non-native foreign language speakers?”, it can be 

concluded that the  authors of the presented studies agreed on the following 
causes of FLSA:  

 gender – which brought most contradicting results: females are more 
anxious than males (study 1, 2, 3, 6); there is not much difference in 
anxiety among genders (study 5 and 7); males are more anxious 

(study 8); 

 language level/proficiency – there is not much difference among 

different levels (study 6 and 8); anxiety decreases when proficiency 
increases (study 2); 

 perceived difficulty level of the foreign language (study 2, 5); 

 FLSA was found to be negatively correlated with self-perceived 
language learning ability (study 2); 

 FLSA was found to be negatively correlated with self-perceived 
achievement in FL classes (study 2); 

 fear of making mistakes and peer pressure (study 4, 7, 10); 

 fear of failure and negative evaluation (study 4, 9); 
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 lack of vocabulary knowledge and not understanding everything said 

in the class (study 4, 5, 9); 

 lack of practice (study 4, 9); 

 fear of being the centre of attention and public speaking (study 4, 5, 10); 

 inability to find proper words to express ideas (study 4, 9, 10); 

 lack of confidence and helplessness (study 4, 5); 

 native and non-native speakers – learners feel more comfortable with 

non-native foreign language speakers (study 5, 6); no significant 

difference in FLSA in learners when it comes to native and non-native 

users of FL (study 7) – but learners still prefer a teacher who has the 

same L1. 

Despite several contradictory research findings, clear tendencies can 

be observed. Concerning the contradictory research data, it is important to 

emphasise that FLA is a complex phenomenon, which is impossible to 

generalise – especially due to the fact that it is a psychological phenomenon 

experienced by human beings, whose personality traits differ. It is strongly 

affected by individuals’ feelings, beliefs, self-perceptions, and behaviours 

related to FL learning, as suggested by Horwitz, Horwitz, and Cope (1986). 

Conclusion 

Foreign language speaking anxiety (FLSA) is a common issue among 

non-native foreign language speakers. All of the research presented agreed on 

its presence, however, its possible causes varied. In some cases, the findings 

were even contradictory. When it comes to FLSA, the most contradicting is 

the role of gender. The most addressed causes are the fear of making mistakes 

in front of peers, fear of being the centre of attention, public speaking, 

inability to find proper words, and lack of vocabulary knowledge. 
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Publication decision: Editor in Chief of STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS 

PAEDAGOGICAE may accept, reject or request corrections of the articles 

reported to the journal for publication.  

In case both reviews are positive, the text is accepted to be published with the 

approval of editorial board. If both reviews are negative, the text is rejected. If 

one of the reviews is positive and the other negative, the author is invited by 

the editor in chief to edit the article. Subsequently, the article will be 

reconsidered. Unpublished materials disclosed in a submitted article must not 

be used in anyone's own research without the express written consent of the 

author.  

Publication Decision 

Accepting articles into individual issues of the scientific journal STUDIA 

SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE is in the competence of 

editorial board of the journal which takes into account the reviews and other 

material acquired from the managing editor. The validation of the article in 

question and its importance to researchers and readers must be realized in 

accordance with the editorial rules. The managing editor is thus subject to 

legal requirements in case of libel, copyright infringement and plagiarism. 

The managing editor may confer with other editors or reviewers in making 

these decisions. The managing editor works with the manuscripts solely from 

the perspective of their content and quality 
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Confidentiality 

The editor in chief or anyone in the editorial office of the scientific journal 

STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE must not 

provide any information about submitted manuscripts to any subjects other 

than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, members of the 

editorial board and publisher.  

Participation and Cooperation on Handling Complaints 

The editorial office shall take specific measures in case of complaints of 

ethical character regarding the submitted or published manuscript. These 

measures will generally include contacting the author of the manuscript or 

paper and giving due consideration to the respective complaint or claims 

made. The measures further include communications to the relevant 

institutions and research bodies and if the complaint proves to be justified, 

correction will be published, or the article will be retracted, or other correction 

will be implemented. Each reported case of unethical behaviour in publishing 

in the journal must be investigated, even in the case that the article has been 

published long time ago. 
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Further Aspects/Time Perspective of Review Procedure  

Each suggested reviewer who does not feel qualified to review a certain 

manuscript, or who knows that he/she will not be able to make the review 

within the agreed deadline, should notify the redaction office and excuse 

him/herself from the review process.  

Confidentiality  

Any manuscripts received for review must be treated as confidential 

documents. Reviewers must not show the manuscript or discuss the 

manuscript with anyone unless the redactor in chief of the journal STUDIA 

SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE permits it.  
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Objectivity 

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is 

inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting 

arguments. 

Citation of Sources 

Reviewers should point out the data and information that are wrongly cited or 

not cited at all by the author. Any proclamation that the data or information 

were already published in the past must be supported by relevant 
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in a reviewer’s own research without the express written consent of the 

author. Substantial information or ideas obtained through peer review are 

considered confidential and must not be used for personal advantage of the 
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resulting from competitive or other relations with the author may arise.  
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contracting parties, respects the confidentiality (e.g. towards the participants 

of a research, authors, professional reviewers), protects intellectual property 
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